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Pan Edward Paciorek

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały z dnia 
17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 
Januszkowicach.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Januszkowicach, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 108/72, arkusz mapy 2, obręb Januszkowice.
Nieruchomość jest położona w bliskiej odległości od ulicy Działkowca w Januszkowicach, na 
terenie tzw. działek rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych przy Dużym Jeziorze w 
Januszkowicach (po byłym „kruszbecie”), w sąsiedztwie istniejącej zabudowy kempingowej. 
Na nieruchomości znajdują się pozostałości po zabudowie tarasem. Działka posiada 
bezpośredni dojazd z drogi gminnej.
Nieruchomość jest opisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w poniższy sposób:
- działka nr 108/72, arkusz mapy 2, obręb Januszkowice, powierzchnia ogólna 0,0438 ha, w 
tym Bz-0,043 8 ha, j ednostka rej estrowa G. 5 31.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1K/00035503/1 na rzecz Gminy Zdzieszowice.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice działka nr 
108/72 w Januszkowicach oznaczona jest symbolem - 20 RL - tereny rekreacyjne 
przeznaczone do wypoczynku krótkotrwałego sobotnio-niedzielnego, w tym tereny chronione 
w południowej części sołectwa.

W załączeniu: ....
1. Projekt uchwały z dnia 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Januszkowicach.
2. Mapa z lokalizacją działki nr 108/72, arkusz mapy 2, w Januszkowicach.

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

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 
Zatwierdzony przez.........

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

z dnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach

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

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Januszkowicach, oznaczonej 
w rejestrze ewidencji gruntów i budunków jako działka numer 108/72, arkusz mapy 2, obręb Januszkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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