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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

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 nabycie na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Kluczbork, położonych w Kluczborku, oznaczonych jako działki: 

a) nr 110 ark.m. 6 o pow. 0,0666 ha, 

b) nr 109/13 ark.m. 6 o pow. 0,0188 ha, 

w drodze  darowizny od Skarbu Państwa. 

§ 2. Nabycie nieruchomości wymienionych w §1 nabywa się z przeznaczeniem na utrzymywanie pomieszczeń 
dla samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Gmina Kluczbork zwróciła się do Skarbu Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie na własność 
nieruchomości położonych w Kluczborku na ark. m. 6 stanowiących działki nr 110 i 109/13 znajdujących się 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Kluczbork. 

W/w nieruchomości zabudowane są budynkiem Kinem „Bajka”. 

Z chwilą nabycia w/w nieruchomości na własność Gmina nie będzie już użytkownikiem wieczystym, a tym 
samym nie będzie również zobowiązana do ponoszenia opłat rocznych z tego tytułu. 

Uważam za zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

   

Burmistrz Miasta Kluczborka 
 
 

Jarosław Kielar  
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