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Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Pan Edward Paciorek

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały z dnia
16.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żyrowej.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na na zamianę prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numei 2J97? arkusz mapy 3, obręb
Żyrowa, ujętej w księdze wieczystej OP1K/00060228/3 prowadzonej prżez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu, na prawo własności nieruchomości gruntowej położonej W Żyrowej,
stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka numer 69/3, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, ujętej w księdze wieczystej
OP1K/00043595/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.
Obecnie plac zabaw znajdujący się przy Publicznym Przedszkolu w Żyrowej, na którym
bawią się dzieci uczęszczające do przedszkola zlokalizowany jest na działce 69/3 w Żyrowej,
która stanowi własność osób fizycznych.
Gmina celem uregulowania praw do działki zaproponowała wykup przedmiotowej działki ich
właścicielom. Jednakże właściciele zaproponowali cenę wykupu nieruchomości, która była
stosunkowo wysoka (cena znacznie wyższa od ceny po której gmina zbywa swoje działki
budowlane z zasobu komunalnego). W związku z powyższym podjęto dalsze czynności
mające na celu uregulowanie prawa do gruntu działki pod placem zabaw. Zaproponowano
właścicielowi zamianę działki na inną działkę gminną. Właściciele przystali, na la propozycję
i wyrazili chęć zamiany działki nr 69/3 w Żyrowej na działkę budowaną nr % Słi3 w Żyrowej,
znajdującą się przy ulicy Jagodowej. Zamiana została by przeprowadzona pod warunkiem, że
w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której
wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Nieruchomości będące przedmiotem zamiany posiadają poniższe zapisy:
a) nieruchomość nr
w Żyrowej, będąca własnością Gminy Zdzieszowice
W ewidencji gruntów i budynków zapisana jako działka nr^jW
arkusz mapy 3, obręb
Żyrowa, powierzchnia ogólna 0,0706 ha, w tym RVI-0,0706 ha, jednostka rejestrowa G.281.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę
wieczystą nr OP1K/00060228/3 na rzecz Gminy Zdzieszowice.
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa działka nr
w Żyrowej oznaczona jest symbolem - M NU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

b) nieruchomość nr 69/3 w Żyrowej, będąca własnością osób fizycznych
W ewidencji grantów i budynków zapisana jako działka nr 69/3, arkusz mapy 2, obręb
Żyrowa, powierzchnia ogólna 0,0612 ha, w tym Bz-0,0612 ha, jednostka rejestrowa G.340.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę
wieczystą nr OP1K/00043595/1 na rzecz osób fizycznych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa działka nr
69/3 w Żyrowej oznaczona jest symbolem - UO - tereny oświaty, w części D - ulice
dojazdowe.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały ż dnia 16,05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości położonych w Żyrp^ęj .
2. Mapa z lokalizacją działki m2fł/2 w Żyrowej.
3. Mapa z lokalizacją działki nr 69/3 w Żyrowej.
Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.
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z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez........
Rsdca Prawny
UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia

2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żyrowej

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 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. Opolskiego z2008r. Nr
29, poz. 1005, z 2009r. Nr 24, poz. 403) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej,
stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer
.^371 , arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, ujętej w księdze wieczystej OP1K/00060228/3 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, na prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Żyrowej, stanowiącej
własność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 69/3, arkusz mapy 2,
obręb Żyrowa, ujętej w księdze wieczystej OP1K/00043595/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w KędzierzynieKoźlu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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