UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta JastrzębieZdrój, prawa własności nieruchomości gruntowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t. z 2020 r. poz. 65)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby fizycznej
prawa własności nieruchomości gruntowej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
1467/136 o powierzchni 0.0004 ha, obręb Bzie Górne, karta mapy 2, KW GL1J/00046936/4, na której
zlokalizowany jest słup oświetleniowy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Id: ABD57807-69C4-4E36-962B-3CE63502625E. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 1467/136 o powierzchni 0.0004 ha,
znajdującej się w strefie 15PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII/71/2007 z dnia 22 marca 2007 r. o symbolu
roboczym Bz77 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego nr 107, poz. 2102 z
dnia 18 czerwca 2007 r.
Przedmiotowa nieruchomość została wydzielona decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o
sygn. G.6831.105.2019 z dnia 23.09.2019 r. prawomocna dnia 14.10.2019 r. Lokalizacja słupa
oświetleniowego na przedmiotowej działce podyktowana została istniejącym uzbrojeniem terenu w
czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Rolniczej wraz z oświetleniem w JastrzębiuZdroju". Przedmiotowy słup położony jest poza pasem drogowym. Właścicielka działki pismem z
dnia 17.04.2019 r. wyraziła zgodę na zbycie części nieruchomości zajętej pod słup oświetleniowy,
a tym samym na podział nieruchomości celem wyodrębnienia działki w związku z koniecznością
uregulowania stanu prawnego gruntu.
Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę celem
wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
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