
Uchwała Nr XLVIII / 360 / 10       
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  29 października  2010 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  działki 
oznaczonej  ewidencyjnie :  nr 244/35 w obrębie  Kraśnik .    

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 173, poz.1218; z 2008 
r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 
poz.146, Nr 106, poz.675),
-  art. 37 ust. 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,  
poz.651; Nr 106, poz.675 ) – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża  się zgodę na zbycie  z  gminnego zasobu  nieruchomości  działki   nr 244 / 35 
o  powierzchni   0,0634 ha  położonej   w obrębie  Kraśnik   oznaczonej   w ewidencji 
gruntów  jako  zabudowa przemysłowa ( szambo ).
2.  Sprzedaż  nieruchomość   następuje   na  rzecz osoby,  która  dzierżawi  nieruchomość na 
podstawie umowy  zawartej na  co najmniej 10 lat i nieruchomość ta  została  zabudowana na 
podstawie  zezwolenia na budowę. 
3. Szczegółowe położenie i oznaczenie gruntu , o którym  mowa w ust. 1 określa załącznik 
graficzny  stanowiący integralną  część uchwały.

§ 2

Wykonanie   uchwały    powierza  się    Wójtowi    Gminy.

§ 3

Uchwała    wchodzi    w    życie  z  dniem    podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach


