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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 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości stanowiących drogi,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) nr 413, arkusza mapy 3, obręb Rozwadza;
2) nr 424, arkusza mapy 3, obręb Rozwadza;
3) nr 864, arkusza mapy 8, obręb Krępna;
4) nr 11/2, arkusza mapy 5, obręb Żyrowa;
5) nr 659, arkusza mapy 1, obręb Jasiona;
6) nr 336, arkusza mapy 1, obręb Jasiona.
W/w działki obecnie stanowią odcinek publicznej drogi kategorii powiatowej nr 1454 O
relacji „Rozwadza-Dąbrówka”, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1444 O ul. Korfantego
i Św. Anny w Rozwadzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1443 O ul. Główna
w Jasionej.
Z wnioskiem o przejęcie przez Gminę Zdzieszowice na swój stan powyższego odcinka drogi
zwrócił się Zarząd Powiatu Krapkowickiego argumentując, że przedmiotowy odcinek drogi
nie spełnia kryteriów drogi powiatowej, gdyż nie stanowi połączenia miast będących
siedzibami powiatów jak i siedzib gmin między sobą. Droga ta posiada charakter drogi
lokalnej i służy miejscowym potrzebom jako dojazd do budynków mieszkalnych przy ulicy
Jasiońskiej w Rozwadzy oraz gruntów rolnych.
Droga posiada w części nawierzchnię asfaltową (ulica Jasiońska w Rozwadzy), w części
nawierzchnię szutrową, z kruszywa oraz gruntową.
Przekazanie działek przez Powiat Krapkowicki na rzecz Gminy Zdzieszowice nastąpi
nieodpłatnie (w formie darowizny).
W operacie ewidencji gruntów i budynków poszczególne działki posiadają zapisy:
- działka nr 413, arkusz mapa 3, obręb Rozwadza, powierzchnia 0,6472 ha, opis użytku dr
(drogi);
- działka nr 424, arkusz mapa 3, obręb Rozwadza, powierzchnia 0,1870 ha, opis użytku dr
(drogi);
- działka nr 864, arkusz mapa 8, obręb Krępna, powierzchnia 0,7400 ha, opis użytku dr
(drogi);
- działka nr 11/2, arkusz mapa 5, obręb Źyrowa, powierzchnia 0,4839 ha, opis użytku dr
(drogi);

- działka nr 659, arkusz mapa 1, obręb Jasiona, powierzchnia 0,0651 ha, opis użytku dr
(drogi);
- działka nr 336, arkusz mapa 1, obręb Jasiona, powierzchnia 0,1067 ha, opis użytku dr
(drogi).
Opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego objęte są działki 413
w Rozwadzy oraz 336 w Jasionej, gdzie określono ich przeznaczenie;
- działka nr 413 w Rozwadzy opisana jest symbolem Z - tereny ulic zbiorczych
- działka nr 336 w Jasionej opisana jest symbolem D - ulice dojazdowe.
Pozostałe działki nie są objęte opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Natomiast w Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
działki: nr 424 w Rozwadzy, nr 864 w Krępnej, nr 11/2 w Żyrowej i nr 659 w Jasionej,
opisane są symbolem KD(Z) tj. droga zbiorcza.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 11 września 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
2. Mapa sytuacyjna z lokalizacją działek nr 413 i 424 w Rozwadzy, nr 864 Krępnej, nr 11/2
w Żyrowej i nr 659 i 336 w Jasionej.
Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.

Projekt

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

z dnia 11 września 2018 r.
Zatwierdzony przez..........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia................... 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
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 i 1432) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża sie zgodę na nabycie nieruchomości, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działki:
1) nr 413, arkusza mapy 3, obręb Rozwadza;
2) nr 424, arkusza mapy 3, obręb Rozwadza;
3) nr 864, arkusza mapy 8, obręb Krępna;
4) nr 11/2, arkusza mapy 5, obręb Żyrowa;
5) nr 659, arkusza mapy 1, obręb Jasiona;
6) nr 336, arkusza mapy 1, obręb Jasiona.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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