
UCHWAŁA NR XXXI/277/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości - działki nr 336/2 a.m.2 położonej w Grzegorzowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1372) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik, uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Gminę Rudnik nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka 
nr 336/2 a.m.2 obręb Grzegorzowice o powierzchni 0,1321 ha, położonej w Grzegorzowicach, wraz 
z zabudowaniami, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00029953/1, 
stanowiącej własność Gminy Rudnik, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/173/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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336/2

Załącznik do uchwały Nr XXXI/277/2021

Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 września 2021 r.
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Uzasadnienie 

Działka niepotrzebna z punktu widzenia Urzędu Gminy. Działka zgodnie z miejscowym planem 
zagospoadowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik, obejmującej obszar położony w sołectwie 
Grzegorzowice, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/289/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 listopada 2018r. . 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 listopada 2018r. poz. 7078) znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 

- K 2 U - obszary usług komercyjnych. 

Obecnie na działce stoi budynek po byłym barze, natomiast pozostałą część działki stanowi parking, 
budynek gospodarczy wraz z dojazdem oraz teren zielony wokół zabudowań. 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie niniejszej uchwały. 
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