
UCHWAŁA  Nr LII/326/22 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm. 1)) oraz art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2)) w związku z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.  

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 736) Rada Gminy Strzeleczki uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Niemodlińskiej i ulicy 

Opolskiej w miejscowości Strzeleczki w Gminie Strzeleczki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Strzeleczki Nr XXX/188/13 z dnia 26.09.2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dn. 18.10.2013 r. poz. 2260.). 

§ 2. Scaleniem i podziałem objęte będą następujące nieruchomości: 

1) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 68/5 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

2) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 68/4 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

3) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 68/3 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

4) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 69/5 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

5) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 70/2 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

6) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 70/1 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

7) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 71 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

8) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 72 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

9) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 73 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

10) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 74/7 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

11) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 75 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

12) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 76/1 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

13) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 77/1 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

14) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 78 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

15) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 77/2 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

16) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 76/2 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

17) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 81/1 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

18) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 81/2 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

19) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 82 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

20) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 83 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

21) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 84 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

22) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 85 z mapy 9, obręb Strzeleczki; 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i .1561. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815 i z 2022 r. poz. 1846. 
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23) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 86 z mapy 9, obręb Strzeleczki. 

§ 3. Zewnętrzne granice nieruchomości objętych podziałem oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości dotyczące obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowią 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem  

i podziałem stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Strzeleczki, zamieszczeniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

oraz rozpropagowanie na terenie miejscowości Strzeleczki. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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