
UCHWAŁA NR 635/XLV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

 

Na podstawie art.102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U.

z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 736 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ). 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przystępuje się  do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ul. Kurierów Armii Krajowej
w Lubaczowie. Teren przeznaczony do scalenia i podziału nieruchomości objęty jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwał ą  Nr 161/XXI/96 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia
3 października 1996 r. Scaleniem i podziałem objęte będą następujące nieruchomości – działki gruntu o numerach
ewidencyjnych: 

§ 2. Integralną  część niniejszej uchwały stanowią: Załącznik nr 1 – wypis z ewidencji gruntów, Załącznik nr 2 –
wyrys z mapy ewidencji gruntów, Załącznik nr 3 – wypis z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr

4 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr 5 – oznaczone na mapie zewnętrzne granice

nieruchomości objęte podziałem.  

§ 3. Wykonaie uchwały zleca sie Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.  

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza  s ię  Komisji Budże t o w o  – Gospodarczej Rady Miasta

w Lubaczowie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubaczowa.  

-1) nr 3012/10 o powierzchni 0,0010 ha

-2) nr 3013/8 o powierzchni 0,0043 ha

-3) nr 3013/9 o powierzchni 0,0588 ha

-4) nr 3014/7 o powierzchni 0,0972 ha

-5) nr 3019/6 o powierzchni 0,0990 ha

-6) nr 3020/3 o powierzchni 0,0961 ha

-7) nr 3025/1 o powierzchni 0,0250 ha

-8) nr 3025/2 o powierzchni 0,1255 ha

-9) nr 3025/3 o powierzchni 0,1011 ha

-10) nr 3025/4 o powierzchni 0,0301 ha

-11) nr 3026/2 o powierzchni 0,1339 ha

-12) nr 3027/2 o powierzchni 0,1771 ha

-13) nr 3030/2 o powierzchni 0,3192 ha

-14) nr 3032/2 o powierzchni 0,0622 ha

-15) nr 3033/2 o powierzchni 0,0839 ha

-16) nr 3034/2 o powierzchni 0,1426 ha

-17) nr 3035/2 o powierzchni 0,0221 ha

-18) nr 3036/2 o powierzchni 0,2102 ha

-19) nr 3038/2 o powierzchni 0,0960 ha

-20) nr 3039/2 o powierzchni 0,2065 ha

-21) nr 3040/2 o powierzchni 0,1887 ha

-22) nr 3041/2 o powierzchni 0,1936 ha

-23) nr 3043/2 o powierzchni 0,2012 ha

-24) nr 3045/2 o powierzchni 0,2688 ha

-25) nr 3046/2 o powierzchni 0,1084 ha

-26) nr 3047/2 o powierzchni 0,1173 ha

-27) nr 3048/2 o powierzchni 0,1038 ha

-28) nr 3049/2 o powierzchni 0,1183 ha

-29) nr 3050/2 o powierzchni 0,4373 ha

-30) nr 3053/2 o powierzchni 0,1045 ha

-31) nr 3054/2 o powierzchni 0,1064 ha

-32) nr 3055/2 o powierzchni 0,1108 ha

-33) nr 3056/2 o powierzchni 0,1048 ha

-34) nr 3057/2 o powierzchni 0,1018 ha

-35) nr 3058/2 o powierzchni 0,0989 ha

-36) nr 3059/2 o powierzchni 0,2138 ha

-37) część nr 3021/4 o powierzchni ok. 0,2609 ha

-38) część nr 3022/2 o powierzchni ok. 0,1270 ha

-39) część nr 3023/2 o powierzchni ok. 0,0603 ha

-40) część nr 3024/1 o powierzchni ok. 0,0081 ha

-41) część nr 3024/2 o powierzchni ok. 0,2126 ha

-42) część nr 3026/1 o powierzchni ok. 0,0085 ha

-43) część nr 3027/1 o powierzchni ok. 0,0105 ha

-44) część nr 3030/1 o powierzchni ok. 0,0203 ha

-45) część nr 3032/1 o powierzchni ok. 0,0042 ha

-46) część nr 3033/1 o powierzchni ok. 0,0048 ha

-47) część nr 3034/1 o powierzchni ok. 0,0050 ha

-48) część nr 3035/1 o powierzchni ok. 0,0054 ha

-49) część nr 3036/1 o powierzchni ok. 0,0163 ha

-50) część nr 3038/1 o powierzchni ok. 0,0069 ha

-51) część nr 3039/1 o powierzchni ok. 0,0178 ha

-52) część nr 3040/1 o powierzchni ok. 0,0176 ha

-53) część nr 3041/1 o powierzchni ok. 0,0186 ha

-54) część nr 3043/1 o powierzchni ok. 0,0235 ha

-55) część nr 3045/1 o powierzchni ok. 0,0338 ha

-56) część nr 3046/1 o powierzchni ok. 0,0157 ha

-57) część nr 3047/1 o powierzchni ok. 0,0169 ha

-58) część nr 3048/1 o powierzchni ok. 0,0165 ha

-59) część nr 3049/1 o powierzchni ok. 0,0194 ha

-60) część nr 3050/1 o powierzchni ok. 0,0838 ha

-61) część nr 3053/1 o powierzchni ok. 0,0192 ha

-62) część nr 3054/1 o powierzchni ok. 0,0237 ha

-63) część nr 3055/1 o powierzchni ok. 0,0226 ha

-64) część nr 3056/1 o powierzchni ok. 0,0242 ha

-65) część nr 3057/1 o powierzchni ok. 0,0230 ha

-66) część nr 3058/1 o powierzchni ok. 0,0263 ha

-67) część nr 3059/1 o powierzchni ok. 0,0687 ha

-68) część nr 3061 o powierzchni ok. 0,1151 ha

-69) część nr 3063 o powierzchni ok. 0,2526 ha

ID: LWUNL-AYMDU-THZJJ-VPMEU-QEOUN. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR 635/XLV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

 

Na podstawie art.102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U.

z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 736 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ). 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przystępuje się  do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ul. Kurierów Armii Krajowej
w Lubaczowie. Teren przeznaczony do scalenia i podziału nieruchomości objęty jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwał ą  Nr 161/XXI/96 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia
3 października 1996 r. Scaleniem i podziałem objęte będą następujące nieruchomości – działki gruntu o numerach
ewidencyjnych: 

§ 2. Integralną  część niniejszej uchwały stanowią: Załącznik nr 1 – wypis z ewidencji gruntów, Załącznik nr 2 –
wyrys z mapy ewidencji gruntów, Załącznik nr 3 – wypis z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr

4 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr 5 – oznaczone na mapie zewnętrzne granice

nieruchomości objęte podziałem.  

§ 3. Wykonaie uchwały zleca sie Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.  

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza  s ię  Komisji Budże t o w o  – Gospodarczej Rady Miasta

w Lubaczowie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubaczowa.  

-1) nr 3012/10 o powierzchni 0,0010 ha

-2) nr 3013/8 o powierzchni 0,0043 ha

-3) nr 3013/9 o powierzchni 0,0588 ha

-4) nr 3014/7 o powierzchni 0,0972 ha

-5) nr 3019/6 o powierzchni 0,0990 ha

-6) nr 3020/3 o powierzchni 0,0961 ha

-7) nr 3025/1 o powierzchni 0,0250 ha

-8) nr 3025/2 o powierzchni 0,1255 ha

-9) nr 3025/3 o powierzchni 0,1011 ha

-10) nr 3025/4 o powierzchni 0,0301 ha

-11) nr 3026/2 o powierzchni 0,1339 ha

-12) nr 3027/2 o powierzchni 0,1771 ha

-13) nr 3030/2 o powierzchni 0,3192 ha

-14) nr 3032/2 o powierzchni 0,0622 ha

-15) nr 3033/2 o powierzchni 0,0839 ha

-16) nr 3034/2 o powierzchni 0,1426 ha

-17) nr 3035/2 o powierzchni 0,0221 ha

-18) nr 3036/2 o powierzchni 0,2102 ha

-19) nr 3038/2 o powierzchni 0,0960 ha

-20) nr 3039/2 o powierzchni 0,2065 ha

-21) nr 3040/2 o powierzchni 0,1887 ha

-22) nr 3041/2 o powierzchni 0,1936 ha

-23) nr 3043/2 o powierzchni 0,2012 ha

-24) nr 3045/2 o powierzchni 0,2688 ha

-25) nr 3046/2 o powierzchni 0,1084 ha

-26) nr 3047/2 o powierzchni 0,1173 ha

-27) nr 3048/2 o powierzchni 0,1038 ha

-28) nr 3049/2 o powierzchni 0,1183 ha

-29) nr 3050/2 o powierzchni 0,4373 ha

-30) nr 3053/2 o powierzchni 0,1045 ha

-31) nr 3054/2 o powierzchni 0,1064 ha

-32) nr 3055/2 o powierzchni 0,1108 ha

-33) nr 3056/2 o powierzchni 0,1048 ha

-34) nr 3057/2 o powierzchni 0,1018 ha

-35) nr 3058/2 o powierzchni 0,0989 ha

-36) nr 3059/2 o powierzchni 0,2138 ha

-37) część nr 3021/4 o powierzchni ok. 0,2609 ha

-38) część nr 3022/2 o powierzchni ok. 0,1270 ha

-39) część nr 3023/2 o powierzchni ok. 0,0603 ha

-40) część nr 3024/1 o powierzchni ok. 0,0081 ha

-41) część nr 3024/2 o powierzchni ok. 0,2126 ha

-42) część nr 3026/1 o powierzchni ok. 0,0085 ha

-43) część nr 3027/1 o powierzchni ok. 0,0105 ha

-44) część nr 3030/1 o powierzchni ok. 0,0203 ha

-45) część nr 3032/1 o powierzchni ok. 0,0042 ha

-46) część nr 3033/1 o powierzchni ok. 0,0048 ha

-47) część nr 3034/1 o powierzchni ok. 0,0050 ha

-48) część nr 3035/1 o powierzchni ok. 0,0054 ha

-49) część nr 3036/1 o powierzchni ok. 0,0163 ha

-50) część nr 3038/1 o powierzchni ok. 0,0069 ha

-51) część nr 3039/1 o powierzchni ok. 0,0178 ha

-52) część nr 3040/1 o powierzchni ok. 0,0176 ha

-53) część nr 3041/1 o powierzchni ok. 0,0186 ha

-54) część nr 3043/1 o powierzchni ok. 0,0235 ha

-55) część nr 3045/1 o powierzchni ok. 0,0338 ha

-56) część nr 3046/1 o powierzchni ok. 0,0157 ha

-57) część nr 3047/1 o powierzchni ok. 0,0169 ha

-58) część nr 3048/1 o powierzchni ok. 0,0165 ha

-59) część nr 3049/1 o powierzchni ok. 0,0194 ha

-60) część nr 3050/1 o powierzchni ok. 0,0838 ha

-61) część nr 3053/1 o powierzchni ok. 0,0192 ha

-62) część nr 3054/1 o powierzchni ok. 0,0237 ha

-63) część nr 3055/1 o powierzchni ok. 0,0226 ha

-64) część nr 3056/1 o powierzchni ok. 0,0242 ha

-65) część nr 3057/1 o powierzchni ok. 0,0230 ha

-66) część nr 3058/1 o powierzchni ok. 0,0263 ha

-67) część nr 3059/1 o powierzchni ok. 0,0687 ha

-68) część nr 3061 o powierzchni ok. 0,1151 ha

-69) część nr 3063 o powierzchni ok. 0,2526 ha
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UCHWAŁA NR 635/XLV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

 

Na podstawie art.102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U.

z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 736 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ). 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przystępuje się  do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ul. Kurierów Armii Krajowej
w Lubaczowie. Teren przeznaczony do scalenia i podziału nieruchomości objęty jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwał ą  Nr 161/XXI/96 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia
3 października 1996 r. Scaleniem i podziałem objęte będą następujące nieruchomości – działki gruntu o numerach
ewidencyjnych: 

§ 2. Integralną  część niniejszej uchwały stanowią: Załącznik nr 1 – wypis z ewidencji gruntów, Załącznik nr 2 –
wyrys z mapy ewidencji gruntów, Załącznik nr 3 – wypis z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr

4 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, Załącznik nr 5 – oznaczone na mapie zewnętrzne granice

nieruchomości objęte podziałem.  

§ 3. Wykonaie uchwały zleca sie Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.  

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza  s ię  Komisji Budże t o w o  – Gospodarczej Rady Miasta

w Lubaczowie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lubaczowa.  

-1) nr 3012/10 o powierzchni 0,0010 ha

-2) nr 3013/8 o powierzchni 0,0043 ha

-3) nr 3013/9 o powierzchni 0,0588 ha

-4) nr 3014/7 o powierzchni 0,0972 ha

-5) nr 3019/6 o powierzchni 0,0990 ha

-6) nr 3020/3 o powierzchni 0,0961 ha

-7) nr 3025/1 o powierzchni 0,0250 ha

-8) nr 3025/2 o powierzchni 0,1255 ha

-9) nr 3025/3 o powierzchni 0,1011 ha

-10) nr 3025/4 o powierzchni 0,0301 ha

-11) nr 3026/2 o powierzchni 0,1339 ha

-12) nr 3027/2 o powierzchni 0,1771 ha

-13) nr 3030/2 o powierzchni 0,3192 ha

-14) nr 3032/2 o powierzchni 0,0622 ha

-15) nr 3033/2 o powierzchni 0,0839 ha

-16) nr 3034/2 o powierzchni 0,1426 ha

-17) nr 3035/2 o powierzchni 0,0221 ha

-18) nr 3036/2 o powierzchni 0,2102 ha

-19) nr 3038/2 o powierzchni 0,0960 ha

-20) nr 3039/2 o powierzchni 0,2065 ha

-21) nr 3040/2 o powierzchni 0,1887 ha

-22) nr 3041/2 o powierzchni 0,1936 ha

-23) nr 3043/2 o powierzchni 0,2012 ha

-24) nr 3045/2 o powierzchni 0,2688 ha

-25) nr 3046/2 o powierzchni 0,1084 ha

-26) nr 3047/2 o powierzchni 0,1173 ha

-27) nr 3048/2 o powierzchni 0,1038 ha

-28) nr 3049/2 o powierzchni 0,1183 ha

-29) nr 3050/2 o powierzchni 0,4373 ha

-30) nr 3053/2 o powierzchni 0,1045 ha

-31) nr 3054/2 o powierzchni 0,1064 ha

-32) nr 3055/2 o powierzchni 0,1108 ha

-33) nr 3056/2 o powierzchni 0,1048 ha

-34) nr 3057/2 o powierzchni 0,1018 ha

-35) nr 3058/2 o powierzchni 0,0989 ha

-36) nr 3059/2 o powierzchni 0,2138 ha

-37) część nr 3021/4 o powierzchni ok. 0,2609 ha

-38) część nr 3022/2 o powierzchni ok. 0,1270 ha

-39) część nr 3023/2 o powierzchni ok. 0,0603 ha

-40) część nr 3024/1 o powierzchni ok. 0,0081 ha

-41) część nr 3024/2 o powierzchni ok. 0,2126 ha

-42) część nr 3026/1 o powierzchni ok. 0,0085 ha

-43) część nr 3027/1 o powierzchni ok. 0,0105 ha

-44) część nr 3030/1 o powierzchni ok. 0,0203 ha

-45) część nr 3032/1 o powierzchni ok. 0,0042 ha

-46) część nr 3033/1 o powierzchni ok. 0,0048 ha

-47) część nr 3034/1 o powierzchni ok. 0,0050 ha

-48) część nr 3035/1 o powierzchni ok. 0,0054 ha

-49) część nr 3036/1 o powierzchni ok. 0,0163 ha

-50) część nr 3038/1 o powierzchni ok. 0,0069 ha

-51) część nr 3039/1 o powierzchni ok. 0,0178 ha

-52) część nr 3040/1 o powierzchni ok. 0,0176 ha

-53) część nr 3041/1 o powierzchni ok. 0,0186 ha

-54) część nr 3043/1 o powierzchni ok. 0,0235 ha

-55) część nr 3045/1 o powierzchni ok. 0,0338 ha

-56) część nr 3046/1 o powierzchni ok. 0,0157 ha

-57) część nr 3047/1 o powierzchni ok. 0,0169 ha

-58) część nr 3048/1 o powierzchni ok. 0,0165 ha

-59) część nr 3049/1 o powierzchni ok. 0,0194 ha

-60) część nr 3050/1 o powierzchni ok. 0,0838 ha

-61) część nr 3053/1 o powierzchni ok. 0,0192 ha

-62) część nr 3054/1 o powierzchni ok. 0,0237 ha

-63) część nr 3055/1 o powierzchni ok. 0,0226 ha

-64) część nr 3056/1 o powierzchni ok. 0,0242 ha

-65) część nr 3057/1 o powierzchni ok. 0,0230 ha

-66) część nr 3058/1 o powierzchni ok. 0,0263 ha

-67) część nr 3059/1 o powierzchni ok. 0,0687 ha

-68) część nr 3061 o powierzchni ok. 0,1151 ha

-69) część nr 3063 o powierzchni ok. 0,2526 ha

ID: LWUNL-AYMDU-THZJJ-VPMEU-QEOUN. Podpisany. Strona 3 / 3


