UCHWAŁA NR XI/128/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, składającej się z działek nr 470/3, 472/4, 473/4 k.m. 3, położonej
w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn w rejonie ul. Kozielskiej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm 1)) oraz § 2 ust 2 pkt 1 Uchwały
nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy
lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 664,
z późn. zm.2)) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, składającej się z działek nr 470/3, 472/4, 473/4 k.m. 3 o łącznej
powierzchni 0,6946 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn w rejonie ul.
Kozielskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1K/00066886/5, stanowiącej własność Gminy KędzierzynKoźle.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492,
801 i 1309.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego. z 2014 r. poz. 638,
z 2017 r. poz. 404 i 2761 oraz z 2019 r. poz. 632.
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