
UCHWAŁA NR XXXVII/338/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Rudnik nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz 1899 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala co, następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność 
Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Mikołowie, 
oznaczonych ewidencyjnie pod numerami działek: 

a) 337/14 a.m.3 obręb Sławików o pow. 0,0536 ha, KW nr GL1R/00030946/9, 

b) 337/27 a.m.3 obręb Sławików o pow. 0,0442 ha, KW nr GL1R/00030946/9, 

c) 337/36 a.m.3 obręb Sławików o pow. 0,2452 ha, KW nr GL1R/00030946/9, 

d) 122/20 a.m.1 obręb Strzybnik o pow. 0,0407 ha, KW nr GL1R/00030924/9, 

e) 122/22 a.m.1 obręb Strzybnik o pow. 0,0048 ha, KW nr GL1R/00030924/9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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UZASADNIENIE 

Działki nr 337/14, 337/27 i 337/36 a.m.3 obręb Sławików w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej "J„ Sławików, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/281/2013 z dnia 

30.10.2013r. znajdują się w obszarach oznaczonych symbolami: 

- J 2 KDD i J 3 KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "B„ Strzybnik, 

zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/277/2013 z dnia 30.10.2013r.: 

- działka nr 122/20 a.m.1 obręb Strzybnik znajduje się w obszarach oznaczonych symbolami: 

- B 3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- B 1 KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 

- B 1 ZP/U - tereny zieleni parkowej i usług. 

- działka nr 122/22 a.m.1 obręb Strzybnik znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 

 - B 1 KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. 

 

Wszystkie działki wskazane w niniejszej uchwale stranowią użytki - dr tj. drogi.  

Celem przejęcia nieruchomości na właśność Gminy Rudnik jest prawidłowe zarządzanie i gospodarowanie 

działkami stanowiącymi drogi oraz dojazdy do nieruchomości gminnych. 

 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie niniejszej uchwały. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5B03B47D-44F4-4918-BD15-55F885EA8BA4. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Litera a
	Paragraf 1 Litera b
	Paragraf 1 Litera c
	Paragraf 1 Litera d
	Paragraf 1 Litera e

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



