
Projekt

z dnia  20 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 
poz. 446) oraz § 1  Uchwały Nr IV /29 / 02 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Opols. z 2003r. Nr 3, poz. 67  
z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne  nabycie nieruchomości położonych w Bogacicy:

a) działki nr 1142/79 ark.m. 3 o pow. 0,0029ha od Pana Gerarda Stanossek,

b) działki nr 524/65 ark.m. 4 o pow. 0,0032ha od Pana Henryka Matury,

c) działki nr 1140/236 ark.m. 3 o pow. 0,0042ha od Pani Urszuli Stanosek w udziale 2/8, od Pana Siegfrieda 
Stanosek w udziale 1/8, od Pana Norberta Stanosek w udziale 1/8, od Pani Gabriele Restel w udziale 1/8, od 
Pani Doroty Woźnik w udziale 1/8, od Pana Josefa Stanosek w udziale 1/8, od Pana Leonharda Stanosek
w udziale 1/8,

na własność do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” nabycie n/w
nieruchomości następuje w związku z wybudowaniem tłoczni ścieków kanalizacji sanitarnej na
przedmiotowych nieruchomościach.

Zgodnie z operatem szacunkowym została ustalona wartość przedmiotowych nieruchomości:
- działki nr 1142/79 ark.m. 3 o pow. 0,0029 ha położonej w Bogacicy na kwotę 557,00zł. (słownie złotych:
pięćset pięćdziesiąt siedem),
- działki nr 524/65 ark.m. 4 o pow. 0,0032ha położonej w Bogacicy na kwotę 614,00zł. (słownie złotych:
sześćset czternaście ),
- działki nr 1140/236 ark.m. 3 o pow. 0,0042ha położonej w Bogacicy na kwotę 806,00zł. (słownie złotych:
osiemset sześć).
Podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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