
UCHWAŁA NR V.36.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w  Wilkowie

Na podstawie podstawie  art. 18   ust.2  pkt  9   lit a  ustawy  z  dnia 8  marca  1990 r.  o   samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.1)) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Wilków od Pani..................
 i Pani ..................  ich udziałów w niżej wymienionych nieruchomościach  położonych w Wilkowie:

1) w  działce nr 171/32 o pow.0,0700 ha km.3, zapisanej w księdze wieczystej nr KW  OP1U/00037152/8 
w 18/108 częściach, zabudowanej budynkiem stodoły,

2) w działkach nr 171/14 o pow.0,0700 ha, nr  171/24 o pow.0,0900 ha,  nr 171/27  o pow. 0,0600 ha,
nr  171/28 o pow. 0,0300 ha, nr 171/30 o pow. 0,1500 ha, nr 171/37 o pow. 0,0500 ha,  nr 171/42
o pow .0,0300 ha, nr 171/46 o pow. 0,0100 ha, nr 171/51 o pow. 0,0400 ha, nr  171/55 o pow. 0,0200 ha, nr 
171/57 o pow. 0,0100 ha i nr 171/58 o pow. 0,1900 ha zapisanych w księdze wieczystejnr  KW  
OP1U/00037151/1 w 1/20 części, stanowiących drogi wewnętrzne, grunty rolne i grunty pod wodami. 
Przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny o symbolu: 
MR,MN,U zabudowy mieszanej:  zagrodowej, jednorodzinnej, usług dla rolnictwa i obsługi ludności, RZ - 
tereny rolnicze wyłączone z zabudowy z przeznaczeniem jako zieleń nie urządzona i trwałe użytki zielone, 
W – teren wód powierzchniowych, KDD – teren komunikacji drogowej – obejmującej istniejące 
i planowane odcinki dróg publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270
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Załącznik do uchwały Nr V.36.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 26 marca 2019 r.
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