
UCHWAŁA NR 854/LII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerami: 3575/119 o pow. 0,0532 ha, 3575/122 o pow. 0,0701 ha, 3575/123 o pow. 0,0160 ha położonej

w Lubaczowie przy ul. Słonecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art. 37 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża  się   zgodę  Burmistrzowi  Miasta  Lubaczowa  na  sprzedaż w drodze  przetargu ustnego

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 3575/119 
o pow. 0,0532 ha,  3575/122 o pow. 0,0701 ha, 3575/123 o pow. 0,0160 ha położone w Lubaczowie przy ul. Słonecznej.

§ 2. Zobowiązać nabywcę ww. działek do ustanowienia w akcie notarialnym na prawie własności działek nr: 3575/119, 3575/122, 
3575/123 obr. Lubaczów na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, stosownie do regulacji ujętej w art. 305 kc nieodpłatnej 
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na prawie pozostawienia w gruncie urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz w zakresie niezbędnym do dokonywania budowy i przebudowy, demontażu, eksploatacji, konserwacji, naprawy, 
remontów, modernizacji i wymiany ww. urządzeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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