UCHWAŁA NR XXII/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Rysiowice
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr XV/104/2008 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 27, poz. 979), Rada Miejska w Otmuchowie na wniosek mieszkańców osady Rysiowice, po
przeprowadzeniu konsultacji uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się w Gminie Otmuchów Sołectwo o nazwie Rysiowice.
2. Sołectwo Rysiowice zostaje utworzone z części dotychczasowego Sołectwa Goraszowice.
§ 2. 1. W skład Sołectwa Rysiowice wchodzą obszary zaznaczone linią w kolorze czerwonym na mapie
ewidencyjnej m. Goraszowice stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Linie rozgraniczające stanowią
w kolejności: wschodnia granica działki nr 181 w kierunku drogi nr 139, północna granica działki nr 181, która
przecina drogę 139 do działki nr 9/10 biegnąc po jej granicy oraz po granicach działek nr 9/11, 9/9 i 9 /10,
przecinając drogę nr 282 zmienia kierunek i biegnie po wschodniej granicy działki nr 279 i granicy działki nr 186,
przecina drogę nr 138, po południowej granicy działki nr 154 przecina drogę nr 171 i następnie biegnie lewą stroną
drogi nr 171 po granicy działek nr 38/1, 38/2, 38/4, zmienia kierunek i dalej przebiega po granicy działek nr nr:
38/4, 38/2, 38/1 skręca i biegnie po północnej granicy działki nr 249 i wschodniej granicy działek nr 284 i nr 153 ,
skręca w kierunku drogi nr 259 przebiega po północnej granicy działki nr 153 i biegnie wzdłuż lewej strony tej
drogi przecina ją i zmienia kierunek biegnąc po granicy działki nr 185 , następnie biegnie po lewej stronie granicy
działki nr 143 do działki nr 184, biegnąc po jej granicach zmienia kierunek i biegnie wzdłuż lewej strony drogi nr
259 do działki nr 245, po zachodnio-południowej granicy działki nr 245 do drogi nr 144, następnie biegnie wzdłuż
prawej strony drogi nr 144 i po zachodniej granicy działki nr 281 do działki nr 236, a następnie wzdłuż zachodniej
i południowej granicy działek nr nr: 236, 226, 240, 210, 212, 157, 211, 159, 229,188, 189, 155, 248, 220, 238, 197,
199, 207, 193, 232, 205 przecina drogę nr 171 biegnie do działki nr 24/74 i po jej południowej granicy do cieku
wodnego nr 283, następnie wzdłuż lewego brzegu cieku wodnego do drogi nr 173, zmieniając kierunek i biegnie
wzdłuż lewej strony tej drogi po granicy działki nr 181 aż do granicy z działką nr 254.
2. Przebieg granic Sołectwa Rysiowice określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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