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z dnia  13 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zamiany 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 z późn.zm.) w związku art. 13. ust. 1 oraz 15 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) oraz § 2  Uchwały  Nr IV /29 /2002 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, ustala co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości w następujący sposób: nabywa się działki 
położone w Kluczborku nr 81/19 ark.m. 5 o pow. 0,0041ha i 84/12 ark.m. 5 o pow. 0,0030ha  będące 
w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku, a w zamian przekazuje się 
w użytkowanie wieczyste działki położone w Kluczborku nr:  81/21 ark.m. 5 o pow. 0,0012 ha  i 81/22 ark.m. 
5 o pow. 0,0013ha stanowiące własność Gminy Kluczbork.

§ 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

Zamiana nieruchomości następuje celem uregulowania stanu prawnego z faktycznym. Działki nr 81/21
i 81/22 powstały z podziału działki nr 81/12 stanowiącej drogę Gminy Kluczbork. Celem podziału
nieruchomości było wydzielenie działek, na które częściowo zachodzą budynki garaży usytuowane na
nieruchomościach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
W celu zachowania odpowiedniej szerokości drogi gminnej SM „Przyszłosć” przekazuje działki nr 81/19 i
84/12.
Uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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