Uchwała Nr 0007.XX.52.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25.09.2012 roku
w sprawie.: wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Gminy Krzyżanowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. tekst jednolity z poz. 1591 z późn.
zmianami), art. 13 ust.1, 37 ust.2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21
sierpnia 1997r. ( Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz w
wykonaniu § 3 pkt. 2 Uchwały Nr XXXV/62/2009 z dnia 29 września 2009r. Rady Gminy
Krzyżanowice w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż działek w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa –
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w drodze bezprzetargowej,
stanowiących własność Gminy Krzyżanowice, oznaczonych następującymi numerami.:
- 60, 93 k.m 8 obręb Bieńkowice zapisane w Księdze Wieczystej GL1R/00035289/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu;
- 107 k.m 9 obręb Bieńkowice zapisaną w Księdze Wieczystej GL1R/00035289/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu;
- 11 k.m 10 obręb Tworków zapisaną w Księdze Wieczystej GL1R/00032575/1
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu;
- 2 k.m 10 obręb Tworków zapisaną w Księdze Wieczystej GL1R/00044309/3
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Wojewoda Śląski 18 lipca 2012r. wszczął postępowanie na podstawie ustawy z dnia
8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych mające na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji

p.n.:

„Zbiornik

przeciwpowodziowy

Racibórz

Dolny

na

rzece

Odrze

w województwie śląskim”
Zgodnie z art. 22 ust 2 w/w ustawy właściciele nieruchomości lub ich części, które są
niezbędne do funkcjonowania planowanej inwestycji mogą domagać się wykupu
nieruchomości przez Skarb Państwa, składając wniosek w terminie 90 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. Takowe zawiadomienie nr IFXIII.7820.38.2012 z dnia 18 lipca
2012r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Krzyżanowicach dnia 30 lipca 2012r.
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
zatwierdza również podziały nieruchomości a zatem zmieni się numeracja geodezyjna
działek i ich powierzchnia.
Koniecznością zatem jest podjęcie przez Radę Gminy Krzyżanowice niniejszej uchwały.

