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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 20.174.2020
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 w związku
z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach, oznaczonej w ewid.
gruntów jako działka 2599/1, obręb ewid. Krzepice, o powierzchni 0,0320 ha, stanowiącej własność
Gminy Krzepice, opisanej w KW Nr CZ2C/00032026/0, prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położona jest w Krzepicach,
oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 2599/1, obręb Krzepice, o pow. 0,0320 ha. Dla
przedmiotowej nieruchomości Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi
księgę wieczystą Nr CZ2C/00032026/0. Dla części przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr XVII/186/2004 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzepice w którym przedmiotowa część działki znajduje się na
obszarze oznaczonym 2MN-U dla którego ustalono przeznaczenie - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W pozostałej części brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zatwierdzonym uchwałą nr 36.285.2013 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku przedmiotowa część działki w pasie o szerokości około
10 metrów znajduje się w terenie dróg publicznych - drogi gminne lokalne i dojazdowe.
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