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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicachs„i. tfi -82- 21)20

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt uchwały 
z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 
w Zdzieszowicach.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w Zdzieszowicach wraz z uzasadnieniem.
2. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym położeniem działek nr: 2687/4, 2687/6, 2687/8 i 
2687/10 w Zdzieszowicach.
2. Mapa z podglądu satelitarnego usytuowania działek nr: 2687/4, 2687/6, 2687/8 i 2687/10 w 
Zdzieszowicach.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt

z dnia 18 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez......

A PRAWNV

\sz Surma

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

z dnia 2020 r,

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 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 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

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

1) numer 2687/4, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice;

2) numer 2687/6, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice;

3) numer 2687/8, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice;

4) numer 2687/10, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 2687/4, 2687/6, 2687/8 i 2687/10 

w Zdzieszowicach, położone są rejonie ulicy Brzozowej, na terenie nowo powstającego osiedla 
mieszkaniowego. Działki posiadają bezpośredni dostęp do gruntu przeznaczonego pod drogę publiczną. 
Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte drzewami, posiadają dostęp do urządzeń infrastruktury 
technicznej tj. sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, znajdujących się w gruncie przyległej działki 
przeznaczonej pod drogę publiczną.

W operacie ewidencji gruntów i budynków poszczególne nieruchomości opisane są w następujący sposób:

- działka ewidencyjna nr 2687/4, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0924 ha, w tym RV -  
0,0922 ha i RVI - 0,0002 ha,

- działka ewidencyjna nr 2687/6, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0790 ha, w tym RV -  
0,0650 ha i RVI - 0,0140 ha,

- działka ewidencyjna nr 2687/8, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0790 ha, w tym RV -  
0,0631 ha i RVI - 0,0159 ha,

- działka ewidencyjna nr 2687/10, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0790 ha, w tym RV -  
0,0676 ha i RVI - 0,0114 ha.

W załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, 
działki oznaczone numerami: 2687/4, 2687/6, 2687/8 i 2687/10 w Zdzieszowicach są opisane symbolem Mn tj. 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż w/w działek budowlanych planowana jest na cel zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - pod zabudowę mieszkaniową jecdnorodzinną.

Sporządził: Michał Kilisz
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