
U C H W A Ł A    Nr XXVIII / 161 / 2014

Rady  Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 27 marca 2014r.

w  sprawie  nabycia  nieruchomości 

                      Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt  9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318)   Rada Gminy Polska Cerekiew 
u c h w a l a , co następuje :

§ 1.
Wyraża się  zgodę  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Gminę  Polska  Cerekiew  prawa  własności  
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w  użytkowaniu wieczystym gminy 
Polska Cerekiew  oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

obręb Polska Cerekiew
1. działka nr 737,      o pow. 0,0346 ha, zapisana w KW OP1K/00069047/3
2. działka nr 845,      o pow. 0,3550 ha, zapisana w KW OP1K/00069047/3
3. działka nr 1048,    o pow. 0,3550 ha, zapisana w KW OP1K/00069047/3
4. działka nr 1522,    o pow. 0,0603 ha, zapisana w KW OP1K/00069047/3
5. działka nr 768/1,   o pow. 0,0416 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
6. działka  nr 768/4,  o pow. 0,0857 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
7. działka nr 768/5,   o pow. 0,0775 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
8. działka nr 768/6,   o pow. 0,0725 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
9. działka nr 768/7,   o pow. 0,1864 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
10. działka nr 768/8,   o pow. 0,8079 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7
11. działka nr 768/14, o pow. 0,2676 ha, zapisana w KW OP1K/00069049/7

obręb Jaborowice
1. działka nr 39,   o pow. 0,0864 ha, zapisana w KW OP1K/00060385/1
2. działka nr 40,   o pow. 2,8982 ha, zapisana w KW OP1K/00060385/1

obręb Dzielawy
1. działka nr 122,    o pow. 0,3113 ha, zapisana w KW OP1K/00069045/9
2. działka nr 150/3, o pow. 0,3168 ha, zapisana w KW OP1K/00069048/0
3. działka nr 150/4, o pow. 0,1107 ha, zapisana w KW OP1K/00069048/0
4. działka nr 150/5, o pow. 0,0623 ha, zapisana w KW OP1K/00069048/0

obręb Zakrzów

1. działka nr 731/2,  o pow. 1,0596 ha, zapisana w KW OP1K/00061904/3
2. działka nr 772,     o pow. 1,8900 ha, zapisana w KW OP1K/00061904/3
3. działka nr 841,     o pow. 0,7300 ha, zapisana w KW OP1K/00061904/3
4. działka nr 851/4,  o pow. 3,3183 ha, zapisana w KW OP1K/00061904/3

na  cele  związane  z  realizacją  zadań  własnych  z  zakresu  turystyki  (budowa  i  obsługa  ścieżki 
rowerowej),  gminnych  dróg  i  organizacji  ruchu  drogowego  oraz  zaspokajania  potrzeb 
mieszkaniowych gminy.

§ 2.
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Polska Cerekiew.

§ 3.
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko


