
Uchwała Nr XXXII/361/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 9 lutego 2017 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej               

w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             
o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-
Leszczynach, obręb Czuchów, obejmującej działkę nr 1108/158 o pow. 111 m2, zapisanej w Księdze 
Wieczystej nr GL1Y/00092544/8 Sądu Rejonowego w Rybniku, stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

          (-) Bernard Strzoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny,  położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów, obejmującej działkę nr 1108/158 

o pow. 111 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej nr GL1Y/00092544/8 Sądu Rejonowego w Rybniku. 

Nieruchomość jest zbywana w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej 

jako działka 1109/158, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej w Księdze 

Wieczystej nr GL1Y/00098839/5 Sądu Rejonowego w Rybniku. 

Właściciele nieruchomości przyległej wyrazili wolę nabycia nieruchomości gminnej. 

Działka będąca przedmiotem zbycia nie jest wykorzystywana przez Gminę. Posiada ona kształt 

niewielkiego prostokąta o szerokości 6,00 m i użytkowana jest jako dojazd do działki nr 1109/158. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                

z dnia 22 lutego 2013 r., nieruchomość znajduje się w strefie C.30 MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dodatkowo Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą NR XXXI/359/17 z dnia 27 stycznia 

2017 roku wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową na rzecz 

każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działkę nr 1109/158. 

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) przesłankami, które decydują                           

o możliwości zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej są: okoliczność, że nieruchomość lub 

jej cześć mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz brak możliwości 

zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości.  

Nieruchomość gminna stanowi obecnie jedyny dojazd z drogi publicznej do działki nr 1109/158. Jej 

nabycie przez właściciela nieruchomości przyległej poprawi warunki zagospodarowania działki 

1109/158 poprzez skomunikowanie jej z droga publiczną z najmniejszym obciążeniem gruntów 

sąsiednich. Ze względu na kształt, powierzchnie i fakt wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

na całym jej przebiegu służebnością, brak jest możliwości zagospodarowania działki gminnej jako 

odrębnej nieruchomości. 

Z uwagi na powyższe okoliczności, podjecie uchwały jest zasadne. 


