
Id: CCCPQ-SAYNO-MYLFJ-UOPJQ-OXPPP. Podpisany Strona 1 z 1

UCHWAŁA NR 668/XLVII/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za 
grunty przejęte pod drogę gminną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 12 ust. 4a, 4f, 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 1,2,4, ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 
z późn.zm.). 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Lubaczowa na przyznanie prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, opisanej w ewidencji gruntów jako część działki 
nr 3575/66 o powierzchni ok. 0,0680 ha, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej, jako 
nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania przysługującego właścicielowi działki nr 3575/88 
o powierzchni 0,0681 ha, zajętej pod drogę gminną, nabytą na własność Gminy Miejskiej Lubaczów w trybie 
art. 11a ustawy z dania 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.). Przeniesienie 
własności części działki nr 3575/66 o powierzchni ok. 0,0680 ha nastąpi po geodezyjnym jej wydzieleniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


