UCHWAŁA NR VIII/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z
2019 r. poz. 506/ oraz art.13 ust.1 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 / Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w miejscowości
Kłodawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 290/2 o powierzchni 0,9444 ha będącej
własnością Gminy Kłodawa, objętej Księgą wieczystą Nr KN1K/00060989/5 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2.
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia
nieruchomości określonej w paragrafie 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Do Burmistrza Kłodawy zwrócił się Inwestor, który na działkach 289/2, 289/3, 289/4 przy ul. Poznańskiej
zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie obiektów handlowo - usługowych wraz z miejscami
parkingowymi, drogami dojazdowymi i zjazdami na drogę publiczną, wraz z pełną infrastrukturą techniczną
zapewniającą ich prawidłowe użytkowanie. Realizacja tego projektu jest możliwa tylko poprzez użyczenie
Inwestorowi części sąsiedniej działki oznaczonej nr. geodezyjnym 290/2, stanowiącej własność Gminy
Kłodawa celem stworzenia nowych miejsc parkingowych, oraz wykonania na przedmiotowej działce
wewnetrznej drogi dojazdowej pomiędzy działkami 294 do 289/2. Budowa drogi i miejsc parkingowych
poprawi estetykę i bezpieczeństwo uczestników zarówno targowiska jak i w przyszłości obiektu
handlowego. Brak zgody na użyczenie nieruchomości będzie skutkować odstąpieniem od budowy obiektu
handlowego.
W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest zasadne.
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