
UCHWAŁA NR LV/522/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 13 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko 

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 2022 r. poz 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczny, położonych 
w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 472/46 
o powierzchni 0,1863 ha oraz nr 985/47 o powierzchni 0,0138 ha, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku 
prowadzi KW GL1Y/00138499/2. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczny, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko, oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 472/46 o powierzchnia 0,1863 ha oraz nr 985/47 o powierzchni 0,0138 ha, dla których Sąd 

Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00138499/2. 

Działki stanowią teren o długości ok. 389m - 394m i szerokości ok. 5m - 7m będące starodrożem 

zdeklasyfikowanej w wyniku budowy autostrady A1 drogi publicznej. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny zatwierdzonym Uchwałą XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynyach z 

dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r., poz. 1055) przedmiotowe nieruchomości 

położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol 

planu: 1PU).  
Przepis art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

wskazuje, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej 

części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

Z wnioskiem o nabycie przedmiotowych nieruchomości wystąpił właściciel nieruchomości 

przyległych, tj. właściciel działek: 487/32, 302/31, 291/31, 299/31, 294/31, 296/31, 446/31, 440/31, 106/31 

oraz 283/26, a zbycie opisanych w uchwale działek ma na celu poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości sąsiednich, będących własnością wnioskodawcy. 

Działki będące przedmiotem uchwały dłuższymi bokami przylegają wyłącznie do terenów 

wnioskodawcy, zaś krótszymi domknięte są drogą publiczną i autostradą. 

Dodatkowo przedmiotowe nieruchomości w całości obciążone są służebnością gruntową, 

polegającą na prawie do wybudowania budynku, budowli, drogi, sieci, przyłączy oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej, jak również na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 

487/32, 299/31, 294/31, 296/31, 446/31, 440/31, 106/31 oraz 283/26. 

Ze względu na kształt, powierzchnię oraz obciążenie w całości nieruchomości służebnością 

gruntową, brak jest możliwości zagospodarowania ich jako odrębnych nieruchomości. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały znajduje oparcie w przywołanym wyżej 

przepisie. 
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