
Uchwała Nr XXXVI / 270 / 09
Rady Gminy w Biesiekierzu
 z dnia 20 października 2009 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu
nieruchomości działek: nr 32/49, nr 32/51, nr 36/90 obr. Nowe Bielice. 

Na podstawie : 
- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420);
- art. 6 pkt 3 , art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 173, poz.
1218 ; z 2008 r.Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i poz.340,
Nr 98, poz.817 ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Biesiekierz
następujących działek w obrębie geodezyjnym Nowe Bielice:
- działki nr 32/49 o pow. 0,0115 ha 
- działki nr 32/51 o pow. 0,0107 ha
- działki nr 36/90 o pow. 0,0087 ha 
 
oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  jako  dotychczasowy  grunt  rolny  stanowiący
własność prywatną, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  wydzielony  został  na  powiększenie  drogi
publicznej  gminnej  -  działka  nr  33  na  nowo  budującym  się  osiedlu  domków
mieszkalnych w Nowych Bielicach. 

2. Nabycie w/w nieruchomości następuje z uwagi na uzasadniony interes Gminy w
celu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie rozwoju Gminy. 
Na w/w nieruchomościach pobudowane zostały urządzenia kanalizacyjne. 
Po wykupieniu działek przez Gminę urządzenia kanalizacyjne znajdą się w pasie drogi
gminnej. 

§ 2.
Szczegółowe położenie i oznaczenie działek określa załącznik graficzny stanowiący
integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach


