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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 nabycie nieruchomości położonej
w Zdzieszowicach.
Uzasadnienie:
Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako działka numer 274/4, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice.
W trakcie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych okazało się, że granica działki nr 274/1
w Zdzieszowicach biegnie środkiem rowu melioracyjnego, którym zarządza Gmina
Zdzieszowice. Sytuacja ta sprawia, że na przedmiotowym odcinku cieku, jedna skarpa rowu
należy do gminy, natomiast druga skarpa rowu należy do osób fizycznych. Natomiast dalsza
część rowu w kierunku jego ujścia na całej szerokości cieku już w całości jest własnością
gminy. Stąd też, z uwagi na konieczność uregulowania spraw własnościowych rowu, zgodnie
ze stanem władania, gmina zamierza nabyć działkę nr 274/4 w Zdzieszowicach, którą w tym
celu wydzielili jej dotychczasowi właściciele.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą
Nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
/Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 120 z dnia 25 listopada 2002r. poz. 1554/,
działka nr 274/4 posiada przeznaczenie: Mn - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w części Z - tereny ulic zbiorczych.
W ewidencji gruntów i budynków działka opisana jest w następujący sposób: działka
ewidencyjna nr 274/4, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, powierzchnia 0,0165 ha, w tym
W -0 ,0165 ha.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w Zdzieszowicach.
2. Mapa sytuacyjna z lokalizacją działki nr 274/4 w Zdzieszowicach.
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w sprawie wyrażenia na nabycie 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 nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 274/4, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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