
UCHWAŁA NR XI/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonych 
w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz 
z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801).

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 7666/10 o powierzchni 0,8807 ha położonej przy ul. Kościuszki 
w miejscowości Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z §1 
ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1889) znajduje się w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
CZ1Z/00062296/5 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 2. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 7666/9 o powierzchni 3,2268 ha położonej przy ul. Kościuszki 
w miejscowości Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z §1 
ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018r., poz. 1889) znajduje się w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
CZ1Z/00062296/5 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 3. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 7666/8 o powierzchni 1,3397 ha położonej przy ul. Kościuszki 
w miejscowości Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z §1 
ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1889) znajduje się w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
CZ1Z/00062296/5 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 4. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 7666/7                 o pow. 0,6450 ha, 625/80 
o pow. 0,2760 ha oraz prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 625/83 o pow. 0,0577 ha – łączna powierzchnia działek wynosi 0,9787 ha, położonych przy ul. 
Kościuszki w miejscowości Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowe nieruchomości 
zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1889) znajdują 
się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr 
CZ1Z/00062296/5, CZ1Z/00039852/1 oraz CZ1Z/00041663/6 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 5. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7666/5 o pow. 1,0693 ha, 625/79 o pow. 
0,5382 ha oraz prawa własności nieruchomości  składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
625/82 o pow. 0,1902 - łączna powierzchnia działek wynosi 1,7977 ha, położonych przy ul. Kościuszki 
w miejscowości Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z §1 
ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1889) znajdują się w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr 
CZ1Z/00062296/5, CZ1Z/00039852/1 oraz CZ1Z/00041663/6 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.
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§ 6. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 625/78 o powierzchni 0,5002 ha, położonej przy ul. Kościuszki w miejscowości 
Ogrodzieniec, karta mapy 3, gmina Ogrodzieniec. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z §1 ust 
2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 414, ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1889) znajduje się w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
CZ1Z/00039852/1 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

§ 7. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXV/270/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki (działki nr: 7666/1, 7666/3, 7666/4, 625/62, 
625/67).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Małgorzta Janoska
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