
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dn. 21.09.2022r.

GMR.0006.13.2022.MK

Pan Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach„ p, .  2 1  - 09 -  2022

H o4t załączników 
podpłs .............

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 21 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej.

W załączeniu - Projekt uchwały z dnia 21 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z uzasadnieniem.

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



Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym
Projekt

z dnia 21 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez...........

UCHWAŁA NR ................. .
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia ....................  2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 położony 
w Zdzieszowicach przy Placu 1 Maja 9, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1K/00052831 /4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
O sprzedaż w/w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 położony w Zdzieszowicach 

Plac 1 Maja 9, wystąpił obecny najemca lokalu.

Najemca posiada zawartą umowę na najem powyższego lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony.

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Zdzieszowicach przy Plac 1 Maja 9, stanowi odrębny przedmiot 
własności, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1K/00052831/4.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielomieszkaniowym. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 48,30 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 42,00 
m2, na którą składają się pomieszczenia: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, natomiast powierzchnia 
użytkowa pomieszczenia przynależnego do lokalu - jednej piwnicy wynosi 6,30 m2. Lokal posiada udział 
w wysokości 280/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowi grunt działki ewidencyjnej 
nr 2143/1 w Zdzieszowicach oraz urządzeniach i budynku przy Plac 1 Maja 2-9, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali.

Działka ewidencyjna nr 2143/1 w Zdzieszowicach, w której lokal posiada przynależny udział, opisana jest 
w operacie ewidencji gruntów i budynków w poniższy sposób:

- działka nr 2143/1, arkusz mapy 3, obręb Zdzieszowice, powierzchnia ogólna 0,3470 ha, w tym B-0,3470 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice działka nr 2143/1 
w Zdzieszowicach, jest oznaczona symbolem Mw -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sporządził: Michał Kilisz

ld: 628B4ADA-4D82-46C7-9363-CC334B41F83B. Projekt Strona 1


