
Uchwała Nr XLVI/469/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. 

zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków województwa 

świętokrzyskiego pod nr A.416, oznaczonej jako działka nr 258/1 o powierzchni 0,0279 ha, 

położonej w obrębie Ciekoty, wskazanej na załączniku graficznym. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Gmina Masłów jest właścicielem nieruchomości oznaczonej nr działki 258/1  

o powierzchni 0,0279 h, położonej w obrębie geodezyjnym Ciekoty, wpisanej do rejestru 

zabytków pod nr A.416. 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty, zatwierdzonym uchwałą  

Nr XXXVI/285/09 z dnia 28 września 2009r. Rady Gminy Masłów, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 496, poz. 3647 z dnia 24.11.2009r. pod tereny 

zabudowy letniskowej i rekreacyjnej.  

Sprzedaż działki podyktowana jest koniecznością wybudowania pompowni ścieków  

ujętej w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w sołectwie Ciekoty wraz z częścią Mąchocic Kapitulnych – Radostowa”, zgodnie z projektem 

budowalnym i pozwoleniem na budowę nr 934/2006 wydanym przez Starostę Kieleckiego  

w dniu 13.09.2006r. znak: B.II.7351-41-18-06 z późniejszymi zmianami: decyzja nr 1503/2007 

z dnia 12.11.2007r. oraz decyzja nr 1388/2012 z dnia 20.07.2012r. Nabyciem ww. 

nieruchomości zainteresowana jest spółka „Wodociągi Kieleckie”. 

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości ustalono, 

że działka nr 258/1 położona w Ciekotach wpisana jest do rejestru zabytków. W związku  

z powyższym tut. Urząd wystąpił z wnioskiem do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydanie pozwolenia na sprzedaż zabytku. W dniu 

12.01.2018r. decyzją nr 10A/2018 znak: ZN-DW.5134.134.2.2017 Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Kielcach pozwolił Gminie Masłów na sprzedaż nieruchomości – 

działki nr 258/1, znajdującej się w granicach ochrony konserwatorskiej Góry Radostowej, 

wpisanej do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego w dniu 04.11.2009r. pod nr 

A.416. 

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek 

 


