UCHWAŁA NR XIX/207/17
RADY GMINY OLSZTYN
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej w Olsztynie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ''A'' ustawy z dnia 08.03.1990r ., o samorządzie gminnym ( t. j. Dz..
U z 2016r., poz. 446 ze zm.1)) w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r., o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016r., poz.2147 ze zm.2)),
Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Olsztyn wyraża zgodę na zbycie – nieruchomości gminnej położonej we wsi i gm.
Olsztyn oznaczonej geodezyjnie jako działka 1576/17 o pow. 1.3815 ha.
§ 2.
Działka nr 1576/17 stanowi własność Gminy Olsztyn na mocy księgi wieczystej KW Nr
CZ1C/00054139/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Olsztyn
Zbigniew Banaszak

1) Dz.U.
2) Dz.U.

z2016 r., poz. 1579, Dz.U .z 2016 r., poz. 1948
z 2016r., poz. 2260
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Uzasadnienie
Działka nr 1576/17 k. m. 12 położona we wsi Olsztyn zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego są oznaczone symbolem UT- teren usług turystyki, sportu i rekreacji. Ustala się, że
w ramach przeznaczenia podstawowego terenu UT mieszczą się:
Usługi z zakresu turystyki np.: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, turystyczne obiekty
noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola namiotowe, pola kempingowe, usługi
związane z wyżywieniem(placówki gastronomiczne),
2. usługi z zakresu rekreacji: obiekty służące do uprawiania sportu, rekreacji, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu sportowego i rekreacyjnego wraz z jego przechowywaniem. Mieszczą się
w tym również usługi w zakresie obsługi, organizacji, promocji, edukacji (sale konferencyjne).
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą
CZ1C/00054139/8.

KW Nr

Fundusze uzyskane ze sprzedaży w/w nieruchomości zasilą budżet Gminy Olsztyn.

Opracowała:
Joanna Barczyk
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