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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  nieodpłatnego 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 z późn.zm.) 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 nieodpłatne nabycie na własność od  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kluczborku stanowiących  działki:

a) nr 84/16 ark.m. 5 o pow. 0,7698ha

b) nr 81/17 ark.m. 5 o pow. 0,1102ha

c) nr 98/32 ark.m. 5 o pow. 0,4180ha

d) nr 153/12 ark.m. 5 o pow. 0,1992ha

§ 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

Przejęcie nieruchomości położonych w Kluczborku oznaczonych jako działki 84/16 ark.m. 5 o pow.
0,7698ha, 81/17 ark.m. 5 o pow. 0,1102ha, nr 98/32 ark.m. 5 o pow. 0,4180ha, nr 153/12 ark.m. 5
o pow. 0,1992ha następuje od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

Działki będące przedmiotem przekazania mają związek z nieruchomościami przyległymi stanowiącymi
własność Gminy Kluczbork:

- działki nr 84/16 i 81/17 ark.m. 5 przylegają do drogi gminnej: działki nr 81/23 ark.m. 5 i stanowią
obecnie teren pomiędzy garażami przy ul. Jana Pawła II i w pobliżu ogrodów działkowych,

- działka nr 153/12 ark.m. 5 - stanowi teren pomiędzy garażami przy ul. Chopina i łączy sięz drogą gminną -
działką nr 164/2 ark.m. 5,

- działka nr 98/32 ark.m. 5 - położona jest przy ul. Jana Pawła II, w pobliżu Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa i przylega do działki nr 98/19 ark.m. 5 będącej wąsnością Gminy Kluczbork stanowiącej
parking przy kościele.

Przejęcie terenu umożliwi jednolite uregulowanie kwestii korzystania z terenu pomiędzy garażami, rozwiąże
problem parkowania i umożliwi Gminie Kluczbork poszerzenie obecnego parkingu, co znacznie poprawi
funkcjonalność i estetykę proponowanego do przejęcia terenu.

W wyniku realizacji uchwały Gmina Kluczbork nabędzie w/w działki nieodpłatnie na własność. Podjęcie
niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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