BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 ZDZIESZOWICE
ul. B Chcobrego 34

Zdzieszowice, dn. ¿ j .08.2012r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Pani Monika Wąsik-Kudla

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości położonej w Krępnej
Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
położonej w Krępnej, składającej się z zabudowanej działki nr 139 z karty mapy 3,
niezabudowanych działek nr 403, nr 434, z karty mapy 4, objętych Kw Nr OP1K/00034273/2
oraz niezabudowanych działek nr 262 z karty mapy 4, nr 790, nr 810, nr 831 z karty mapy 7,
objętych Kw Nr OP1K/00032790/8.
Powyższa nieruchomość została nabyta przez Gminę Zdzieszowice na podstawie
ostatecznego Postanowienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu który stwierdził, iż
spadek po Walesce Galowy zmarłej dnia 8.06.1992r. w Kędzierzynie-Koźlu, ostatnio stale
zamieszkałej w Krępnej, na podstawie ustawy, nabyła Gmina Zdzieszowice - w całości
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza z wniosku
Gminy Zdzieszowice dokonał spisu inwentarza po zmarłej Walesce Galowy i ustalił
następujący majątek spadkowy po zmarłej:
1. Stan czynny - Składający się z prawa własności działek ewidencyjnych ujętych w projekcie uchwały
(zabudowanej nr 139 z karty mapy 3, niezabudowanych działek nr 403, nr 434, z karty
mapy 4, niezabudowanych działek nr 262 z karty mapy 4, nr 790, nr 810, nr 831 z
karty mapy 7), o łącznej wartości 72600 zł
- Ruchomości - nie stwierdzono
- Wierzytelności - nie stwierdzono
Razem stan czynny - 72600 zł
2. Stan bierny - nie stwierdzono
Razem stan bierny - nie stwierdzono .
Zatem czysta masa spadkowa wynosi 72600 zł.
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość opisana jest w następujący sposób:
- działka ewidencyjna nr 139, karta mapy 3, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,0560 ha,
w tym RV-0,0250 ha i B-RV - 0,0310 ha.
- działa ewidencyjna nr 403, karta mapy 4, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,4570 ha, w
tym RIVb-0,2330 ha i RV - 0,2240 ha
- działka ewidencyjna nr 434, karta mapy 4, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,2000 ha,
w tym RV - 0,2000 ha
- działka ewidencyjna nr 262, karta mapy 4, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,2300 ha,
w tym Ł I V - 0,2300 ha
- działka ewidencyjna nr 790, karta mapy 7, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,1600 ha,
w tym ŁIV - 0,1600 ha

- działka ewidencyjna nr 810, karta mapy 7, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 0,0500 ha,
w tym Ł IV -0 ,0 3 5 0 ha i Ł V I - 0,0150 ha
- działka ewidencyjna nr 831, karta mapy 7, obręb Krępna o powierzchni ogólnej 1,0000 ha,
w tym RV - 0,5300 ha i RVI - 0,4700 ha
Działka ewidencyjna nr 139 jest zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej wraz z częścią
gospodarczą, budynek parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia.
Na parterze znajdują się 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, przedpokój z klatką schodową oraz
chlew i stodoła, na poddaszu znajduje się 1 pokój, klatka schodowa i strych. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 85,44 m2.
Rok budowy budynku - początek XX wieku, wiek budynku ok 90 lat. Budynek nadaje się do
kapitalnego remontu, stodoła do rozbiórki.
Budynek j est oznaczony adresem porządkowym Krępna ulica Jasiońskiej 3.
Budynek jest niezmieszkały.
Pozostałe działki są niezabudowane.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krępna,poszczególne
działki opisane są symbolami i posiadają przeznaczenie:
- dz. 139 - MN, UH, UG (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług
handlu i gastronomii), w części Z (ulice zbiorcze)
- dz. 403 - RP (tereny upraw polowych), w części D (ulice dojazdowe)
- dz. 434 - RP (tereny upraw polowych), w części D (ulice doj azdowe)
- dz. 262 - RZ (tereny łąk i pastwisk), w części Z (ulice zbiorcze)
- dz. 790 - RLp (tereny lasów projektowanych), w części Z (ulice zbiorcze)
- dz. 8 1 0 - RZ (tereny łąk i pastwisk)
- dz. 831 - w części Rp (tereny upraw polowych), w części Z (ulice zbiorcze), w części
poza planem
Z uwagi, iż gmina nabyła w całości przedmiotową nieruchomość, a budynek przy ulicy
Jasiońskiej 3 w Rrępnej jest niezamieszkały i nadaje się tylko do kapitalnego remontu, a część
pomieszczeń gospodarczych do wyburzenia, proponuję by zbycie przedmiotowej
nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych określonych w projekcie uchwałw
nastąpiło w całości, na rzecz jednego nabywcy.
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W załączeniu:
¿z
1. Projekt uchwały z dnia d.Ł.0S.>.2^\2x. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Krępnej
2. Kopia mapy z zaznaczoną lokalizacją działki zabudowanej nr 139 z k.m. 3 Krępna
3. Kopia mapy z zaznaczoną lokalizacją działek niezabudowanych nr 403, nr 434 k.m. 4
w Krępmej
4. Kopia mapy z zaznaczoną lokalizacją działek niezabudowanych nr 262 mapy 4, nr
790, nr 810, nr 831 z karty mapy 7, obręb Krępna
Otrzymuje:
1. Adresat;
2. Biuro Rady Miejskiej;
3. a/a.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym

Projekt z dnia
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia .......................

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej

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. Op. z 2008r. Nr 29 poz. 1005), zmieniona uchwałą Nr XXXI/233/09 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009r. Nr 24, poz. 403 ) Rada
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1-

Wyraża zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Krępnej, składającej się
z zabudowanej działki nr 139 z karty mapy 3, niezabudowanych działek nr 403, nr 434, z
karty mapy 4, objętych Kw Nr OP1K/00034273/2 oraz niezabudowanych działek nr 262 z
karty mapy 4 , nr 790, nr 810, nr 831 z karty mapy 7, objętych Kw Nr OP1K/00032790/8,
wszystkich położonych w obrębie geodezyjnym Krępna.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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