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RADA mi e j s k a
w Zdzieszowicach

Ilość załączmy 
podpis ... .

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 18.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gminnych 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 349/14, 345/4 i 346/2, 
wszystkich z arkusza mapy 3, obręb Januszkowice, na okres 10 lat.

Działki położone są w miejscowości Januszkowice przy ulicy Kościelnej, w pobliżu Dużego 
Jeziora, za zwartą zabudową sołectwa, a przed przejazdem kolejowym w kierunku Krasowej. 
Działki stanowią tereny poeksploatacyj ne, w uprzednich latach była na nich prowadzona 
eksploatacja żwiru.
Obecnie występuje na nich roślinność typowa dla terenów podmokłych, w tym w większości 
trzcina oraz zastoiska wody i bagna. Na obrzeżu natomiast od strony ul Kościelnej działki 
porastają drzewa.
Dzierżawa obejmowała by całość działek nr 349/14 i nr 345/4 oraz część działki nr 346/2, 
tworząc razem zwarty obszar.
W rejestrze ewidencji gruntów i budynków działki są opisane w poniższy sposób:
- działka ewidencyjna nr 349/14, arkusz mapy 3, obręb Januszkowice, powierzchnia ogólna 
3,2100 ha, w tym N-3,2100 ha.
- działka ewidencyjna nr 345/4, arkusz mapy 3, obręb Januszkowice, powierzchnia ogólna 
0,6860 ha, w tym N-0,6860 ha.
- działka ewidencyjna nr 346/2, arkusz mapy 3, obręb Januszkowice, powierzchnia ogólna 
0,0418 ha, w tym K-0,0418 ha.
Dla działek nr 349/14 i nr 345/4 Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą OP1K/00069396/4 na rzecz Gminy Zdzieszowice, natomiast dla dz nr 346/2 
Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą OP 1K/00030367/0 na rzecz 
Gminy Zdzieszowice.
Przeznaczenie dla działek nr 349/14, nr 345/4 i nr 346/2 w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego określa Uchwała Nr XXXI/208/96 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie Zdzieszowice, w obrębie 
sołectwa Januszkowice /Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 8 z dnia 15 
kwietnia 1997r. poz. 55/, gdzie opisane zostały symbolami:

•  w części 28W, 19 RL -  tereny rekreacyjne przeznaczone do wypoczynku
krótkotrwałego sobotnio-niedzielnego, w tym tereny chronione w południowej części 
sołectwa.



•  w części poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z wnioskiem o wydzierżawienie przez Gminę w/w działki do tut urzędu wystąpiła Strona. 
W uzasadnieniu podała, iż planuje utworzyć na w/w działkach „łowiska komercyjne”.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy ma czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
2. Mapa z lokalizacją działek nr 349/14, nr 345/4 i nr 346/2, z arkusza mapy 3, obręb 

Januszkowice.

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

m ar inńL Artur  Gasz



Proiekt

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem  

formalno-prawnym

z dnia 18 marca 2016 r. 
Zatwierdzony przez.....

Pra w n y

' ■•bietav'Mikitów-Pakfr

U C H W A Ł A  N R ........................
R A D Y  M IE JS K IE J W  Z D Z IE S Z O W IC A C H

z dnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata

Na podstawie §10 Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2008r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 29, poz. 1005, z 2009r. 
Nr 24, poz. 403) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy działek gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami: 349/14, 345/4 i 346/2, wszystkch z arkusza mapy 3, obręb Januszkowice, na okres 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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