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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 93/XVI/2015 z dnia 
1 grudnia 2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 3846 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit 
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) Rada 
Gminy Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie/negatywnie zbycie nieruchomości o pow. 0.0171 ha. stanowiącej część 
nieruchomości położonej w Konopiskach ( nr obrębu 0005 ), oznaczonej na mapie jako działka nr 1525/35 
o pow. 2.5753 ha. zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1C/00061329/9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE 

 
Działka nr 1525/35 o pow. 2.5753 ha.  położona przy ul. Sportowej i ul. Częstochowskiej w obrębie 
Konopiska stanowi własność Gminy Konopiska. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. ( 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 87 poz.2307 z późn.  zm. ) i uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 
343/XXXVII/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska  ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 136 poz. 2245 ) działka nr 1525/35 
przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkalnej z usługami przemieszany z zabudową zagrodową, 
tereny urządzonej zieleni niskiej i wysokiej, tereny usług z zakresu oświaty i wychowania.  
Na przedmiotowej działce znajduje się skwer Wojciecha Korwin Szymanowskiego, stadion LOT, budynek 
komunalny przy ul. Częstochowskiej 4, budynki handlowo-usługowe oraz publiczne przedszkole.  
W dniu 19 listopada 2021 r. Pan Józef Bystrzycki, który dzierżawi część działki o pow. 0.0171 ha. 
z nieruchomości nr 1525/35, reprezentowany przez Kancelarię Radcowską Defendere z siedzibą w Łodzi, 
zwrócił się do Gminy Konopiska o możliwość nabycia dzierżawionej części działki.  
Pan Józef Bystrzycki ma zawartą umowę dzierżawy na czas nieokreślony od 1.09.2012 r., wcześniej tj. od 
1990 r. również posiadał umowy dzierżawy z tym, że na czas określony. 
Na przedmiotowej działce dzierżawca wybudował pawilon handlowo-usługowy. Zgodnie z § 9 aktualnej 
umowy dzierżawy „z chwilą rozwiązania umowy dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu nieruchomości 
wydzierżawiającemu, natomiast budynek podlegać będzie wycenie”. 
W związku z powyższym prosi się Radę Gminy o wyrażenie opinii dot. zbycia części działki o pow. 0.0171 
ha.  z działki nr 1525/35 w Konopiskach. 
W przypadku pozytywnej opinii Wójt Gminy przystąpi do wydzielenia części działki do sprzedaży                  
i jej wyceny. 
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