UCHWAŁA NR XLV/303/24
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.
645 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr
102, poz. 651 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września
2011r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj.
Dol. z dnia 10 stycznia 2012 r., poz. 6 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju:
§ 1. Wyraża zgodę na nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Lądek-Zdrój niezabudowanej działki
położonej w Lądku-Zdroju przy ulicy Storczyków, oznaczonej geodezyjnym numerem 183/8 AM-11 obrębu Nowy
Zdrój o powierzchni 0,0409 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą
Kw. nr SW1K/00042969/5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Działka położona w Lądku-Zdroju przy ulicy Storczyków, oznaczona geodezyjnym numerem 183/8 AM-11
obrębu Nowy Zdrój o powierzchni 0,0409 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare
Miasto” (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013r.poz.3873) oznaczona jest symbolem 16KDW, przeznaczenie podstawowedroga wewnętrzna. Biorąc pod uwagę rodzaj otaczających nieruchomości - działki budowlane, droga ta powinna
mieć charakter ogólnodostępny w szczególności, że stanowić będzie jedyny dojazd do terenów gminnych,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Środki finansowe na nabycie nieruchomości zostały zarezerwowane w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok
2014.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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