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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 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt uchwały 
z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 33.
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W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 23 lutego 2022r, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 33 wraz z uzasadnieniem.
2. Mapa z usytuowaniem w nieruchomości położonej w Krępnej przy ulicy 
Zdzieszowickiej 33.

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



Projekt

ały nie budzi 
względem 

•prawnym

z dnia 23 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez......

Prawny

ElżbiSnT>#K, tów-Pakura

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 33

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 
nr 33, składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numer: 145/2, 144/2,146/2, 
z arkusza mapy 3, obręb Krępna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do zasobu mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice należy nieruchomość gruntowa położona w Krępnej 

przy ulicy Zdzieszowickiej 33, na której znajduje się budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, 
z poddaszem użytkowym. Dawniej budynek był wykorzystywany jako przedszkole dla dzieci z Krępnej, 
a później znajdowała się w nim świetlica wiejska oraz lokal mieszkalny na poddaszu. Obecnie budynek stanowi 
w całości pustostan. Jego stan techniczny jest zły i wymaga nakładów finansowych, celem przeprowadzenia 
robót budowlanych, by doprowadzić jego stan do zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Nieruchomość gruntowa położona w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 33, posiada powierzchnię 
0,1179 ha, i składa się z poniższych działek, opisanych w operacie ewidencji gruntów i budynków:

- działka ewidencyjna nr 145/2, arkusz mapy 3, obręb Krępna, powierzchnia 0,0965 ha, w tym B i-  
0,0965 ha,

- działka ewidencyjna nr 144/2, arkusz mapy 3, obręb Krępna, powierzchnia 0,0113 ha, w tym RIVb- 
0,0113 ha,

- działka ewidencyjna nr 146/2, arkusz mapy 3, obręb Krępna, powierzchnia 0,0101 ha, w tym Br-RlVb- 
0,0101 ha.

Na załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna, poszczególne 
działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości, oznaczone są poniższym symbolem:

- działka ewidencyjna nr 145/2: 12MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 3KDG- 
tereny dróg publicznych klasy głównej (droga wojewódzka),

- działka ewidencyjna nr 144/2: 12MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka ewidencyjna nr 146/2: 3KDG- tereny dróg publicznych klasy głównej (droga wojewódzka),

Z uwagi na brak planów dotyczących przystosowania i wykorzystania w/w nieruchomości na cele realizacji 
zadań własnych Gminy, proponuję przeznaczenie jej do sprzedaży.

Sporządził: Michał Kilisz
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Nieruchomość położona w Krępnej przy ul. Zdzieszowickiej 33


