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z dnia  22 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2013r. 
poz. 594 z późn.zm) oraz art. 15.ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn.zm.), w związku z § 2 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Ligocie Górnej oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 590/5 ark.m. 3 o pow. 0,0800ha stanowiącej własność Gminy Kluczbork na 
nieruchomość położoną w Ligocie Górnej oznaczoną w ewidencji gruntów jako 516/1 ark.m. 2 o pow. 0,0800ha, 
której właścicielem jest Pan  Tomasz Sułkowski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 426242D2-AFF2-42FD-BA05-A0D28122E074. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Pan Sułkowski wniósł o dokonanie zamiany nieruchomości – działki nr 516/1 ark.m. 2 o pow.

0,0800ha położonej w Ligocie Górnej stanowiącej jego własność na część działki nr 590/4 ark.m.

3 o pow. 0,0800ha położonej w Ligocie Górnej, będącej własnością Gminy Kluczbork.

Gmina dokonała podziału działki nr 590/4, w wyniku którego powstała działka nr 590/5 ark.m. 3 o

pow. 0,0800ha, stanowiąca przedmiot zamiany.

Działka Pana Sułkowskiego nr 516/1 ark.m. 2 o pow. 0,0800ha zajęta została częściowo (60m2)

pod drogę gminną, która prowadzi do zbiornika – zapory, a na powierzchni 511m2 została

usypana skarpa. Do faktycznego użytkowania pozostało 229m2.

W związku z powyższym dokonanie zamiany uważam za zasadne.
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