
UCHWAŁA NR III/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii w związku z przyłączeniem części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do 
obrębu Grotniki Małe, oraz zmiany ich granic. 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
10 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r. poz. 1034) Rada Miejska w Nowym 
Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się przyłączenie części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do obrębu Grotniki 
Małe. Wykaz działek podlegających włączeniu do nowego obrębu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Obszar 
podlegający włączeniu obrazuje załącznik nr 2. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
W związku z przywróceniem praw miejskich osadzie Nowy Korczyn należy wydzielić z części obrębu Nowy 
Korczyn działki, które nie wchodzą w skład miasta i przyłączyć je do istniejącego obrębu geodezyjnego Grotniki 
Małe. W dniu 31 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Nowym Korczynie podjęła uchwałę Nr III/16/2018 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowy Korczyn, jak również użytkownikami działek które 
mają być włączone do w/w obrębu. W konsultacjach wzięło udział 11 osób, o czym informuje spisany stosowny 
protokół. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 czerwca 
2016 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1034) podziału na obręby i określenia ich granic 
dokonuje Starosta po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania 
przestrzennego. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                    do Uchwały nr III/41/2019                                          

  z dnia 28 marca 2019 r. 

 

 

                                

     Wykaz działek ,które zostają wyłączone z obrębu Nowy Korczyn i przyłączone do 

obrębu Grotniki Małe: 
 

823,822 821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803, 

802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782, 

781,780,779,778,777,1896,1025,1975,1976,1877,1890,1894,1999,1875. 
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