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Uchwała Nr / / 2021 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 2021 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej 

w Boguchwale do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.),  § 9 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zasad 

gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. 

poz. 2958). 

 

 Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje; 

 

§1 

Wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa gospodarującego Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej w Boguchwale-obręb nr 1, oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 1355/4, 1355/62, 1355/64, 2333, 2334, 

2335, 2350, 2380/2, 2393, 2423, 2424, 2425, 1355/49, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 

2555, 2556, 2557,2558, 2559 obj. KW Nr RZ1Z/00090822/1, stanowiącej własność 

Województwa Podkarpackiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 
 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 

Nieruchomość położona w Boguchwale oznaczona w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działki ewidencyjne nr 1355/4, 1355/62, 1355/64, 2333, 2334, 2335, 

2350, 2380/2, 2393, 2423, 2424, 2425, 1355/49, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 

2556, 2557,2558, 2559, które stanowią teren dawnego „Stawiska” wchodzącego 

w skład zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Boguchwale, wpisanego do 

rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-336 z dnia 

29.05.1968r., została nabyta od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych na 

podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości rolnych aktem notarialnym 

Repertorium A nr 8177/2011 z dnia 23 grudnia 2011r. z przeznaczeniem na 

prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej 

Województwa. Na podstawie umowy notarialnej z dnia 20 marca 2012r. Repertorium 

A nr 1054/2012 na przedmiotowych działkach zostało ustanowione nieodpłatne 

użytkowanie na rzecz Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

w celu realizacji przez tą jednostkę w/w zadań.  

 Na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o jednostkach 

doradztwa rolniczego, jednostki doradztwa rolniczego stały się państwowymi 

jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi.  

W związku z powyższym Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Boguchwale nie jest już wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

a państwową jednostką organizacyjną, dlatego zasadne jest zwrócić w/w nieruchomość  

do Zasobu  Własności Rolnej  Skarbu Państwa jako zbędną do realizacji zadań 

własnych Województwa. 


