UCHWAŁA NR LIV/411/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz
z prawem własności zabudowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września
2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 146), Rada Miejska w Oleśnie uchwala:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie na rzecz Gminy Olesno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz
z prawem własności zabudowy, położonej w Gminie Olesno oznaczonej geodezyjnie jako działki nr:
- 5369 obręb 160803_4.0068-Olesno o pow. 1.2428 ha,
- 5371 obręb 160803_4.0068-Olesno o pow. 0.2919 ha,
- 5373 obręb 160803_4.0068-Olesno o pow. 0.3581 ha,
- 5386 obręb 160803_4.0068-Olesno o pow. 0.0343 ha w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 146) na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych gminy w dziedzinie transportu tj. inwestycje drogowe.
§ 2. Uchyla się uchwałę nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna oraz uchwałę nr LIX/443/18 Rady
Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na
terenie Miasta Olesna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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