
ZARZADZENIE NR 0050.43.2011
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 01.09.2011

Na podstawie art. 6 ust. 10 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. II z 20 lOr.Nr 102 , poz.65I ) , art. 7 ust. I pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym oraz § l uchwaly Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr
XXXXII/186/98 z dnia 16 czerwca I998r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania
nieruchomosciami komunalnymi zarzadzam, co nastepuje:

§1
Nabyc nieodplatnie od Skarbu Panstwa Agencji Nieruchomosci Rolnych OT w Opolu, dzialke nr
259/16 , k.m.3, o pow. 0,1799 ha, Kw OP1S/00036386/8, pod zbiornik filtracyjno-chlonny wód
opadowych drogi zbiorczej KZ o nazwie ulica Europejska

§2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów polozonych w
granicach administracyjnych wsi Olszowa , uchwalonym Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr
XXlII1l03/04 z dnia 06.07.2004r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego nr
57, poz. 1601 z dnia 27.08.2004r obowiazujaca od dnia 11.09.2004r.
dzialka nr 259/16 w Olszowej polozona jest na obszarze oznaczonym symbolem RZ- tereny lak,
pastwisk i legów.

§3
Stwierdzam zgodnosc przeznaczenia dzialki 259/16 polozonej w Olszowej z ustaleniami
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa
uchwalonego uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie

§4
Nieodplatne nabycie nieruchomosci nastepuje na cele publiczne tj. zbiornik filtracyjno-chlonny wód
opadowych drogi zbiorczej KZ o nazwie ulica Europejska.

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociagów i zaopatrzenia w wode,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz
urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie
elektryczna i cieplna oraz gaz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorzadzie gminnym.

§5
Umowa przeniesienia wlasnosci nastapi w formie aktu notarialnego sporzadzonego w Kancelarii
Notarialnej w Opolu.

§6
Koszty przeniesienia wlasnosci ponosi Gmina Ujazd.

§7
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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