
Or .0007.42.2014 

2014/022780 

UCHWAŁA NR 680/XLIV/2014 
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 marca 2014 r. 

w sprawie zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste  nieruchomości

Na podstawie: 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami/, 

art. 37 ust. 1, 2 pkt 6, art. 68 ust. 2 pkt 8 i art. 209 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
/tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., poz. 651 ze zmianami/, 

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

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste bezprzetargowo udziału wynoszącego łącznie 
340/1000 części w nieruchomości oznaczonej jako działka 4251/268 o powierzchni 0,0101 ha, obręb Rybnik, k.m. 
1, KW GL1Y/00113180/2, z udzieleniem 95 % bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości. 

§ 2. Wyrazić zgodę na zbycie: 

1) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako  działka 3865/184 o pow. 0,4047 ha, obręb Orzepowice, k.m. 2, 
Kw GL1Y/00134152/0, 

2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2887/148 o powierzchni 0,0487 ha, obręb Rybnik, k.m. 7, 
Kw GL1Y/00013009/9, 

3) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2884/148, 2886/148 i 2526/148 o łącznej powierzchni 
0,1213 ha, obręb Rybnik, k.m. 7, Kw GL1Y/00003613/3 i GL1Y/00013009/9, 

4) lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Kadetów 5 b o powierzchni użytkowej 18,28 m2, wraz z udziałem 
wynoszącym 30/10000 w prawie własności działek 2362/38, 2364/45 i 2359/40 o łącznej powierzchni 1,0911 
ha, obręb Boguszowice, k.m. 3, Kw GL1Y/00158150/0, 

5) lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Śląskiej 25 b o powierzchni użytkowej 48,65 m2, do którego przynależy 
piwnica o powierzchni użytkowej 3,94 m2, wraz z udziałem wynoszącym 48/1000 w prawie własności działek 
2061/97, 2069/98 i 2054/99 o łącznej powierzchni 0,1607, obręb Chwałowice, k.m. 1, Kw GL1Y/00120910/1, 
GL1Y/00114941/2 i GL1Y/00134286/8.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
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