
PROJEKT druk nr 156/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania 
wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292 i 400), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1.   Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania 
wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położonej w Baborowie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 1445/3 o powierzchni 0,0669 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze 
OP1G/00034997/9. 

2. Nabycie  nieruchomości, o której mowa w ust. 1 dokonywane jest w celu wykonania zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej nr drogi 108724 O w Baborowie wraz z przebudową skrzyżowań 
i infrastrukturą towarzyszącą”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr X/121/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od 
Polskich Kolei Państwowych S.A. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z planowanym wykonaniem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej nr
drogi 108724 O w Baborowie wraz z przebudową skrzyżowań i infrastrukturą towarzyszącą” niezbędne jest
nabycie działki od Polskich Kolei Państwowych.

Poprzednia uchwała musi być uchylona w związku uzgodnieniami z PKP we Wrocławiu, które polegają
na zawarciu informacji o istniejącej zabudowie (nawierzchni asfaltowej).
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