
ZARZADZENIE NR 0050.100.2012
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 16.05.2012

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U
z 2010r. Nr 102 , poz.651) , art. 7 ust. l pkt. 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym oraz § 1ust. 2 uchwaly Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr XI/53/2011 z dnia 29 wrzesnia
2011r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi zarzadzam,
co nastepuje:

§l
Nabyc nieodplatnie od Skarbu Panstwa Agencji Nieruchomosci Rolnych OT w Opolu, dzialki nr
-279/1, k.m.4, pow. 0,0280 ha, obreb Olszowa, kw nr 36386, jedno rej. G.71
- 279/2, k.m. 4, pow. 0,0062 ha, obreb Olszowa, Kw nr 36386, jedno rej. G.71
- 278/7, k.m.4, pow. 0,0401 ha, obreb Olszowa, Kw nr 36386, jedno rej. G.71
-276/4, k.m.4, pow. 0,0416 ha, obreb Olszowa, Kw nr 36386, jedn.rej.G.71.

§2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd ,dla terenów polozonych w
granicach administracyjnych wsi Olszowa , uchwalonym Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr
XXIII/103/04 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.
dzialki nr 279/1, 279/2, 278/7 i 276/4 w Olszowej, polozone sa na obszarze oznaczonym symbolami:
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami towarzyszacymi i
urzadzeniami budowlanymi,
MW- tereny istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wraz z obiektami
towarzyszacymi i urzadzeniami budowlanymi i zielenia,
KY- ciagi pieszo-jezdne,
KD- ulice klasy dojazdowej,
RO- przeznaczenie uzupelniajace -tereny upraw ogrodniczych, ogrodów i sadów.

§4
Nieodplatne nabycie w/w nieruchomosci nastepuje na cele publiczne w zakresie gminnych dróg,
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewien.

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewien zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 12 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.


