
UCHWAŁA NR XVI/204/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości   niezabudowanej w drodze 
bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1,  art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 
ze zmianami), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Krapkowicach, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 14/4 z karty mapy 
7 o powierzchni 0,0887 ha, objętej Księgą Wieczystą nr OP1S/00018013/1, stanowiącej własność Gminy 
Krapkowice. Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i może poprawić warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1168 z karty mapy 3.

§ 2. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Krapkowicach, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 16/7 z karty 
mapy 7 o powierzchni 0,0217 ha i działki 16/9 z karty mapy 7 o powierzchni 0,0595 ha, objętej Księgą Wieczystą 
nr OP1S/00018013/1, stanowiącej własność Gminy Krapkowice.   Działki te nie mogą być zagospodarowane jako 
odrębne nieruchomości i mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, obejmującej 
działkę o numerze ewidencyjnym 1166 z karty mapy 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz  w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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