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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 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 od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości położonej w Maciejowie, oznaczonej jako działka nr 271/8 ark.m. 4 o pow. 0,1181 ha stanowiącą 
drogę, 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 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  zwrócił się do Gminy Kluczbork z prośbą o nieodpłatne przejęcie na 
mienie gminy działki nr 271/8 ark.m. 4 w Maciejowie zgodnie z art. 24 ust.5c Ustawy z dnia 19 października 1991 
r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514 z późn. zm.) na podst. 
którego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nieodpłatnie przekazać nieruchomości wchodzące w skład 
zasobu min. zajęte pod drogi gminne; grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi. 
Przedmiotowa działka przylega do drogi gminnej tj. działki nr 270 ark.m. 4 w Maciejowie i stanowi dojazd do 
nieruchomości prywatnych jak również do nieruchomości stanowiącej własność Dolina Stobrawy Sp.zo.o., w któej 
Gmina Kluczborek posiada swoje udziały. 

Przejęcie w/w nieruchomości znajduje uzasadnienie, ponieważ budowa i utrzymywanie dróg mieści się 
w katalogu celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami i należy do zadań 
własnych gminy. 

Uważam za zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

    

Burmistrz Miasta Kluczborka 
 
 

Jarosław Kielar  
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