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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie   wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm) oraz § 1  Uchwały Nr IV /29 / 02 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Opols. z 2003 r. 
Nr 3, poz. 67  z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku, uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Kluczborku: 

a) działki nr 37/1 ark.m. 6 o pow. 0,1282ha, 

b) działki nr 40 ark.m. 6 o pow. 0,6142ha, 

c) działki nr 93/1 ark.m. 6 o pow. 0,0846ha, 

d) działki nr 94/2 ark.m. 6 o pow. 0,5377ha, 

e) działki nr 2 ark.m. 6 o pow. 0,5580ha, 

f) działki nr 19/6 ark.m. 6 o pow. 0,0006ha, 

g) dzaiłki nr 19/8 ark.m. 6 o pow. 0,0068ha 

stanowiących własnosć Powiatu Kluczborskiego na własność do gminnego zasobu nieruchomości. 

§ 2. Nieruchomości zostaną przeznaczone na cel publiczny - utrzymanie dróg. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Nieodpłatne nabycie działek będących przedmiotem niniejszej uchwały związane jest z zaliczeniem dróg
powiatowych DP nr 2097O - ul. Grunwaldzka, DP nr 2121O - ul. Waryńskiego, DP nr 2124O - ul.
Mickiewicza, DP nr 2127O - ul. Moniuszki do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Nr
XII/217/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019r.
Podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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