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Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

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 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Zdzieszowicach.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Zdzieszowicach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 
190/3, z arkusza mapy 1, obręb Zdzieszowice.

Działka nr 190/3 obręb Zdzieszowice, jest położona przy ulicy Chopina w Zdzieszowicach, 
do której posiada bezpośredni dostęp. Działka nie jest zabudowana, ogrodzona z trzech stron 
płotem wraz z bramą wjazdową. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury 
technicznej, znajdujących się w ulicy Chopina w Zdzieszowicach.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, działka 
posiada poniższe przeznaczenie opisane symbolami planu:
- Mn - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , w części Z -  tereny ulic zbiorczych. 
Natomiast w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada zapis:
- nr 190/3, arkusz mapa 1, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0711 ha, opis użytku Bp 
(zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
Sprzedaż działki jest planowana na cel zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w Zdzieszowicach.
2. Mapa sytuacyjna z lokalizacją działki nr 190/3 w Zdzieszowicach.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach

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 sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 190/3, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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