ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.72.2020
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-IV.0050.50.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2020 r. w części dotyczącej oznaczenia powierzchni nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 pkt. 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr
LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. Nr 262, poz. 4155 z późn. zm.)
zarządzam:
§ 1. Zmienić Zarządzenie nr OR.IV.0050.50.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
31 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem pod drogę publiczną ul. Franciszka Czyża, poprzez sprostowanie § 1
Zarządzenia jest "Nabyć na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój od osób fizycznych prawo własności
nieruchomości gruntowych opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1409/286 o pow.
0.0015 ha oraz 1411/286 o pow. 0.0422 ha, obręb Ruptawa, k.m. 5, KW GL1J/00017839/2
z przeznaczeniem pod pas drogowy gminnej drogi publicznej ulicę Franciszka Czyża.", a powinno być
"Nabyć na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój od osób fizycznych prawo własności nieruchomości
gruntowych opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1409/286 o pow. 0.0018 ha
oraz 1411/286 o pow. 0.0422 ha, obręb Ruptawa, k.m. 5, KW GL1J/00017839/2 z przeznaczeniem
pod pas drogowy gminnej drogi publicznej ulicę Franciszka Czyża."
§ 2. Wykonanie
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 pkt. 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta JastrzębieZdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, Prezydent Miasta bez zgody Rady Miasta może nabyć
nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Gminy gdy jest ona nabywana w celu
uregulowania stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod drogi publiczne oraz w celu uregulowania stanu prawnego dróg gminnych
i powiatowych.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr OR-IV.0050.50.2020 Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój z dnia 31 stycznia 2020 r. stanowi o nabyciu od osób fizycznych prawa własności nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem pod drogę publiczną ul. Franciszka Czyża m. in. działki 1409/286 o pow.
0.0018 ha.
W powołanym powyżej zarządzeniu omyłkowo wpisane zostało oznaczenie powierzchni nieruchomości
0.0015 ha, a powinno być 0.0018 ha.
W tym stanie rzeczy zmiana Zarządzenia nr OR-IV.0050.50.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w części dotyczącej oznaczenia powierzchni nieruchomości dla działki 1409/286 jest zasadna.

