
UCHWAŁA NR XLVII/413/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w mieście Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2018 r., poz. 994 - z póź. zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Bierutów, nieruchomości położonej przy 
ulicy Towarowej w Bierutowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4/3 am 14 o powierzchni 1493 m2, 
uregulowanej w księdze wieczystej WR1E/00076539/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział 
Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei 
Państwowych Spółka  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bierutowie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 - z póź. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczajacych zakres zwykłego zarządu

dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich

Kolei Państwowych Spółka Akcyjna i wchodzi w skład terenów zamkniętych, w ewidencji gruntów i

budynków sklasyfikowana jest jako droga.

W zwiazku z potrzebą przeprowadzenia remontu ulicy Towarowej stanowiącej własność Miasta i

Gminy Bieriutów, zachodzi konieczność nabycia w/w działki, która będzie stanowić jednolity ciąg tej ulicy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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