
Or .0007.31.2013 

2013/011178 

UCHWAŁA NR 454/XXXII/2013 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.- Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 37 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tekst jedn. - Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ i art. 285 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami/, 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie: 

1) lokalu garażowego nr 1 przy ul. Borki 37 A o powierzchni użytkowej 52,50 m², wraz z udziałem wynoszącym 
152/10000 części w prawie własności działki 3687/184 o powierzchni 0,5722 ha, obręb Orzepowice, k.m. 2, 
Kw GL1Y/00139110/9, 

2) lokalu garażowego nr 45 przy ul. Piownik o powierzchni użytkowej 16,24 m², wraz z udziałem wynoszącym 
1/9 części w prawie użytkowania wieczystego działek 3559/7, 2045/129 i 2050/129 o łącznej powierzchni 
0,0347 ha, obręb Smolna i Rybnik, k.m. 1 i 7, Kw 118471, 

3) lokalu garażowego nr 10 przy ul. Śląskiej o powierzchni użytkowej 16,24 m², wraz z udziałem wynoszącym 
1/13 części w prawie użytkowania wieczystego działki 1874/98 o powierzchni 0,0534 ha, obręb Chwałowice, 
k.m. 1, Kw 123628, 

4) lokalu garażowego nr 3 przy ul. Wieniawskiego o powierzchni użytkowej 16,20 m², wraz z udziałem 
wynoszącym 63/1000 części w prawie własności działki 5591/194 o powierzchni 0,1311 ha, obręb Rybnik, 
k.m. 3,  Kw GL1Y/00132832/7, 

5) lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Jana Matejki 8 o powierzchni użytkowej 38,19 m², do którego przynależy 
piwnica o powierzchni 8,28 m², wraz z udziałem wynoszącym 92/1000 części w prawie własności działki 
2744/54 o powierzchni 0,0747 ha, obręb Rybnik, k.m. 3, Kw GL1Y/00000518/6, 

6) nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej jako działka 1594/174 o powierzchni 0,0980 ha, obręb 
Boguszowice, k.m. 1, Kw GL1Y/00122937/0, z jednoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej 
polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną oznaczoną jako działki 1595/174 
i 1596/174 o łącznej powierzchni 0,2574 ha, 

7) nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej jako działka 1595/174 o powierzchni 0,0997 ha, obręb 
Boguszowice, k.m. 1, Kw GL1Y/00122937/0, z jednoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej 
polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną oznaczoną jako działka 1596/174 
o powierzchni 0,1577 ha, 

8) nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej jako działka 1596/174 o powierzchni 0,1577 ha, obręb 
Boguszowice, k.m. 1, Kw GL1Y/00122937/0, 

9) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 1593/174 o powierzchni 0,0798 ha, obręb Boguszowice, 
k.m. 1, Kw GL1Y/00122937/0, z jednoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej polegającej na prawie 
przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną oznaczoną jako działka 1592/174 o powierzchni 0,1677 ha, 

10) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 1921/1 o powierzchni 0,0122 ha, obręb Wielopole, 
k.m. 1, Kw GL1Y/00133669/0 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako działki 1715/18, 2267/6, 304/1, 680/18, 688/18 i 1713/18 o łącznej powierzchni 1,4213 ha, 
k.m. 5, 1 i 11, Kw GL1Y/00135267/6 i GL1Y/00135275/5, 
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11) nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 4112/84, 423/42, 605/42, 607/42, 505/40, 602/39, 
498/41 i 507/35 o łącznej powierzchni 3,3797 ha, obręb Rybnik i Wielopole, k.m. 1 i 2, Kw GL1Y/00135566/2, 
GL1Y/00133217/7, GL1Y/00135333/0 i GL1Y/00133824/5 oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 4128/154, 4108/84, 2500/71, 2502/65, 2504/55, 
2497/71, 2495/71, 2493/86 i 2499/71 o łącznej powierzchni 0,1043 ha, obręb Rybnik, k.m. 1, Kw 
GL1Y/00147697/6, 129107 i GL1Y/00147698/3. 

§ 2. Wyrazić zgodę na zbycie bezprzetargowo nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 
5759/198 o powierzchni 0,0164 ha, obręb Popielów, k.m. 2, Kw GL1Y/00118184/5. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Jaszczuk

Id: 9176874B-6B06-4401-BF64-03FA83F9EEE3. Uchwalony Strona 2




