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                                                        - Projekt –  
 

Uchwała Nr XXXVI/.…./2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 lipca 2009 roku 
 
 
w sprawie:  wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 

gruntowych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna                       
w Katowicach Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego 
w całkowitej likwidacji” 

 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)   
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na nabycie przez Powiat Wodzisławski następujących nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Wodzisławiu Śląskim: 
 
1.wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu                  
Śląskim pod Nr Kw 25.820-W w części stanowiącej działki oznaczone numerami:                                    
667/8 o pow. 0.0180 ha oraz 668/8 o pow. 0.0280 ha 
 
2. wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim 
pod Nr Kw 53.659-W, w części stanowiącej działki oznaczone następującymi numerami:  
2418/35 o pow. 0.0350 ha, 665/8 o pow. 0.0388 ha, 664/8 o pow. 0.0936 ha 
 
na podstawie umowy sprzedaŜy zawartej ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 
w Katowicach Oddział w Sosnowcu Zakład „ Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej 
likwidacji „. 
 
                                                                         § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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U z a s a d n i e n i e 
 
           do projektu Uchwały Nr XXXVI/…./2009  Rady Powiatu Wodzisławskiego 
                                                  z dnia 30 lipca 2009 roku. 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 
gruntowych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Katowicach Oddział w 
Sosnowcu Zakład „ Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji „. 
 
   W związku z koniecznością zabezpieczenia dojazdu i miejsc parkingowych na potrzeby 
klientów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim                  
oraz faktem, iŜ Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Katowicach Oddział                
w Sosnowcu Zakład „ Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji „ zamierza zbyć 
nieruchomości połoŜone na obszarze obrębu ewidencyjnego Wilchwy, wystąpiono                        
do powołanego wyŜej podmiotu z propozycją nabycia gruntu działek nr, nr 667/8, 668/8,                                        
2418/35, 665/8, 664/8. 
  W dniu 20.05.2009 r. w odpowiedzi na zapytanie Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka 
Akcyjna w Katowicach Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego                    
w całkowitej likwidacji„ informuje, iŜ trwa procedura związana z przygotowaniem 
przedmiotowych działek do zbycia w postępowaniu przetargowym.      
Ponadto sprzedaŜ odbędzie się na zasadach określonych w „Regulaminie sprzedaŜy 
nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.„ z zastosowaniem ceny wywoławczej 
ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego, określonej Uchwałą Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń               
Spółka Akcyjna, której treść po podjęciu zostanie niezwłocznie przedstawiona. 
   W związku z powyŜszym uzasadnione jest wyraŜenie zgody na nabycie przez Powiat 
Wodzisławski w/w nieruchomości.  
 
  
 
       NACZELNIK WYDZIAŁU 
                 Gospodarki Nieruchomościami 
 
                /-/ Iwona Porembska 
 
 
 
                                   
 
 


