
 
- Projekt - 

Uchwała XXXVIII/....../2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 września 2009 roku 
 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 

gruntowych gruntowych od Archidiecezji Katowickiej Kościoła 
Rzymskokatolickiego z siedzibą w Katowicach. 

 
                                                                                                                                                                                                        
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. A ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie Powiatowym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) z zachowaniem postanowienia 
§ 4 uchwały nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad nabycia, 
zbycia i obciąŜenia nieruchomości powiatu oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na 
okres dłuŜszy niŜ trzy lata  późn. zm.                   
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
WyraŜa się zgodę na nabycie przez Powiat Wodzisławski następujących nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Wodzisławiu Śl.: 

1. wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu 
Śląskim pod nr Kw 49 281 W w części stanowiącej działkę oznaczoną numerem:           
5/10 o pow. 0,3120 ha, 

2. wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu 
Śląskim pod Nr Kw 47 434 W, w części stanowiącej działki oznaczone następującymi 
numerami: 5/12 o pow. 0,0954 ha, 5/13 o pow. 0,1066 ha, 4/6 o pow. 0,2653 ha, 

na podstawie umowy sprzedaŜy zawartej z Archidiecezją Katowicką Kościoła 
Rzymskokatolickiego z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań 
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie transportu zbiorowego i dróg 
publicznych. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVIII/……./2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 września 2009 roku 
 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 

gruntowych gruntowych od Archidiecezji Katowickiej Kościoła 
Rzymskokatolickiego z siedzibą w Katowicach. 

 
 
 Powiat Wodzisławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 będzie realizował zadanie „Przebudowa ciągu drogowego 

usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŜającego DW 

933”. Zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, do zrealizowania prac 

drogowych i poszerzenia pasa drogowego konieczne jest wykupienie gruntów będących 

własnością Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego z siedzibą w 

Katowicach. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Decyzją z dnia 24 sierpnia 2009 roku 

zatwierdził projekt podziału nieruchomości, w wyniku czego wyodrębniono działki pod 

przebudowę ul. Olszyny o łącznej powierzchni 0,7793 ha. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

wynegocjował z przedstawicielami Archidiecezji Katowickiej cenę 1 m2 gruntu na poziomie 

20 zł, co daje łączną wartość wykupu w kwocie 155 860,00 zł. Został sporządzony równieŜ 

operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych – postanowienie     

§ 4 uchwały nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego, na podstawie którego 

rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową wydzielonej nieruchomości na kwotę 

162 560,00 zł.  

 Mając na uwadze powyŜsze zasadnym jest przyjęcie przygotowanej uchwały, co 

pozwoli na zakończenie procedury wykupu gruntów pod przebudowę ul. Olszyny w 

Wodzisławiu Śląskim i umoŜliwi inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę. 
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