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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 17.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach.

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

17 - 03-  2016

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka numer 414/6, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1000 ha, 
ujętej w księdze wieczystej OP1K/00034930/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Kędzierzynie-Koźlu.
Nieruchomość jest położona w Zdzieszowicach, przy ulicy Nowej, w sąsiedztwie marketu 
TESCO. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajduje się skrzyżowanie ulic Góry 
Świętej Anny i Nowej,
Nieruchomość nie jest zabudowa i stanowi samodzielną działkę budowlaną.
W rejestrze ewidencji gruntów i budynków nieruchomość opisana jest w poniższy sposób:
- działka ewidencyjna nr 414/6, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, powierzchnia ogólna 
0,1000 ha, w tym Bp-0,1000 ha.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą OP1K/00034930/6 na rzecz Gminy Zdzieszowice.
Przeznaczenie dla nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
określa Uchwała Nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 
2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zdzieszowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 120 z dnia 25 listopada 
2002r. poz. 1554) gdzie opisana została symbolami:

•  MnR/U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkania rotacyjne 
/tereny usługowe

• w części Z -  ulice zbiorcze.
Z wnioskiem o sprzedaż przez Gminę w/w działki do tut urzędu wystąpiła Strona. 
Jednocześnie informuję, że jest to ostatnia działka niezabudowana znajdująca się w centrum 
miasta, nadająca się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, będąca własnością Gminy 
Zdzieszowice.
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Zdzieszowicach

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2008r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz, Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 29, poz. 1005, z 2009r. 
Nr 24, poz. 403) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach 
przy ul. Nowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 414/6, arkusz mapy 2, obręb 
Zdzieszowice, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00034930/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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