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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z zm.) przekazuję w załączeniu projekt uchwały 
z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 
wŻyrowej.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie, nieruchomości położonych w Żyrowej, 
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne:
- nr 497/1, z arkusza mapy 3, obręb Żyrowa,
- nr 497/3, z arkusza mapy 3, obręb Zyrowa.

Działka nr 497/1 w Żyrowej jest położona przy ulicy Korfantego w Żyrowej, do której 
posiada bezpośredni dostęp. Działka jest od wielu lat przedmiotem dzierżawy przez Gminę, 
na cel dojazdu do posesji mieszkaniowej. Na gruncie działki znajdują się nakłady w postaci 
utwardzenia kostką brukową, które stanowią własność dzierżawcy.
Działka nr 497/3 w Żyrowej jest również położona przy ulicy Korfantego w Żyrowej, do 
której posiada bezpośredni dostęp. Działka jest od wielu lat przedmiotem dzierżawy przez 
Gminę, na cel dojazdu do posesji mieszkaniowej. Na gruncie działki znajdują się nakłady 
w postaci utwardzenia kostką brukową oraz płotu, które stanowią własność dzierżawcy.
Z wnioskiem o możliwość nabycia działek na własność wystąpili ich dzierżawcy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, 
nieruchomości posiadają poniższe przeznaczenie opisane symbolami planu:
- działka nr 497/1 w Żyrowej -  MR/UH/UG - tereny zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej/terenu usług handlu/tereny usług gastronomi, w części L -  tereny ulic lokalnych,
- działka nr 497/3 w Żyrowej -  MR/UH/UG - tereny zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej/terenu usług handlu/tereny usług gastronomi.
Natomiast w operacie ewidencji gruntów i budynków nieruchomości posiadają zapisy:
- działka nr 497/1, arkusz mapa 3, obręb Żyrowa, powierzchnia 0,0089 ha, opis użytku PsV,
- działka nr 497/3, arkusz mapa 3, obręb Żyrowa, powierzchnia 0,0177 ba nnis n*vt1m P«V

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych wŻyrowej.
2. Mapa sytuacyjna z lokalizacją działki nr 497/1 w Żyrowej.

3. Mapa sytuacyjna z lokalizacją działki nr 497/3 w Żyrowej.
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Projekt

z dnia 18 stycznia 2019 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Żyrowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Żyrowej, oznaczonych w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działki ewidencyjne:

1) nr 497/1, z arkusza mapy 3, obręb Żyrowa;

2) nr 497/3, z arkusza mapy 3, obręb Żyrowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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