
Uchwała  Nr  103/X/2007
Rady  Miejskiej  w  Lubaczowie

z  dnia  4 lipca  2007 roku

w  sprawie  wyrażenia zgody na zbycie  w trybie bezprzetargowym części  nieruchomości
  Gminy  Miejskiej  Lubaczów,   

        Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (tekst. jedn. Dz. U.  z   2001 r.   Nr 142,  poz. 1591  z  późn.  zm.)  w   związku  z  art. 37
ust. 2 pkt 6  ustawy   z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz  § 4 pkt 5  Uchwały Nr 107/XV/2003  Rady
Miejskiej  w  Lubaczowie  z  dnia   5  grudnia  2003  r.   w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,
zbywania i  obciążania nieruchomości gruntowych  oraz ich wydzierżawiania lub najmu na  okres
dłuższy   niż
3 lata i oddawania w trwały zarząd,

Rada Miejska  w Lubaczowie
uchwala,  co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części - o pow. około 2 m² - nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów,  położonej w Lubaczowie przy ul. Legionów,
oznaczonej  w  operacie ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  działka  nr  2548  o  powierzchni
0,1937 ha,  po  jej  podziale,  niezbędnej  do poprawienia  warunków zagospodarowania  przyległej
nieruchomości   o  nr  ewid.  2545/11   oddanej   w   użytkowanie  wieczyste,   na   rzecz
współużytkownika wieczystego:  Pana Piotra Tarkowskiego zam. 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego
17 i jego żony Iwony Tarkowskiej zam. 37-500 Jarosław ul. Boczna Sanowa 25.  
 

 § 2
Koszty  związane z zawarciem umowy notarialnej poniesie nabywca.

§ 3
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Lubaczowa.

 § 4
Nadzór    nad    realizacją   uchwały   powierza   się  Komisji  Budżetowo - Gospodarczej   Rady
Miejskiej  w  Lubaczowie.

 § 5
Uchwała wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia.



Uzasadnienie:

         Państwo Iwona i Piotr Tarkowscy zwrócili się o sprzedaż części działki nr 2548 będącej
własnością Gminy Miejskiej Lubaczów  o pow. około 1,7 m²  przyległej do ich lokalu handlowego
usytuowanego na działce nr 2545/11,  będącej  we współużytkowaniu wieczystym.  Zakup tego
terenu  pozwoli  na  zwiększenie  powierzchni  rozbudowy  oraz  zachowanie  prawidłowej  formy
architektonicznej uzgodnionej w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.12.2006 r. Nr 43/06.


