Druk nr 637
Projekt
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Prudniku uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
działkę oznaczoną na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2867/3, o powierzchni 0,0017 ha.
§ 2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej
na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2612/3 o pow. 0,0275 ha, przyległej do nieruchomości
stanowiącej przedmiot zbycia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/464/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w Prudniku uchwałą nr XXVII/464/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. wyraziła zgodę na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni 0,0050 ha - stanowiącego część działki nr 2642/3,
mapa nr 5 - obręb Prudnik - o powierzchni 0,2568 ha.
W związku z prowadzoną w czasie zleconego podziału inwestycją - remontem drogi ul. Legionów w Prudniku, zaszła konieczność zmiany projektu podziału działki nr 2642/3 - grunt
przeznaczony do sprzedaży będzie miał powierzchnię 0,0017 ha, zamiast 0,0050 ha.
Decyzją nr MG-IV.6831.30.2020 z dnia 30.12.2020 r. zatwierdzono podział działki nr 2642/3, z
której wydzielono dwie działki: nr 2867/3 o pow. 0,0017 ha i nr 2868/3 o pow. 0,2537 ha.
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej działki nr 2642/3, mapa nr 5, obręb Prudnik o powierzchni 0,0017 ha w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiędniej - działki nr 2612/3, mapa nr 5, obręb Prudnik.
Działka nr 2865/3 jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem "21K" - tereny parkingów.

położenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
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