z dnia 7 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALANR

Sla

.

RADY GMINY KLESZCZOW
z dnia
w

20 17 r.

sprawie wyraienia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszczow nleruchomosci gruntowej poloionej
w obrebie geodezyjnym Zlobnlca.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948) oraz na podstawie art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na nabycie do zasobu Gminy Kleszcz6w,
nieruchomosci polozonej w obrebie
geodezyjnym Zlobnica oznaczonej jako dzialki nr 820/11 0 powierzchni 0,0275 ha, nr 820112 0 powierzchni
0,0151 ha, nr 820/9 0 powierzchni 0,15 ha i nr 820/14 0 powierzchni 0,0135 ha.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Kleszcz6w.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Kleszcz6w

Michal Michalek

Strona I

Kleszcz6w, 14.03.2017r.

Referat Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Gruntami

UZASADNIENIE
Dotyczy: Uchwaty w sprawie wyraienia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszcz6w
nleruchomosclgruntowej potoionej w obreble geodezyjnymitobnica.

Dziatki ujete w uchwale potoione sa w gminie Kleszcz6w w obrebie geodezyjnym
Ztobnica, oznaczone numerami: 820/9, 820/11, 820/12 i 820/14 0 Iaczne]

powierzchni

0,2061 ha. Wtascicielami sCIosoby fizyczne.
W MPZPdla rnlejscowosci Ztobnica ww. dziatki oznaczone sCIsymbolem KDD- droga
dojazdowa.
Referat Inwestycji Gminnych Urzedu Gminy w Kleszczowie,

zwr6cit sle do z

wnioskiem do Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Gruntami 0 wykup ww. dziatek
pod pas drogowy drogi do Kocielizny, na kt6rych planowana jest rozbudowa drogi gminnej.
Koniecznosc wykupu dziatek wynika ze zmiany zakresu zadania inwestycyjnego
.Rozbudowa drogi gminnej do miejscowosci Kocielizna", kt6re miato bye realizowane
wsp61niez Gminq Sulmierzyce na zadanie "Przebudowa istniejqcej nawierzchni jezdni drogi
gminnej nr 101363E wraz z remontem poboczy" zlokalizowane jedynie na czesci bedace] na
terenie Gminy Sulmierzyce.
W zwiazku z powyiszym podjecie przedmiotowej uchwaty jest zasadne.
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