
UCHWA A Nr  328/5/XXXIX/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyra enia zgody na odp atne nabycie do gminnego zasobu nieruchomo ci ,

nieruchomo ci stanowi cej w asno  osoby fizycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.1) oraz § 4 ust.1

uchwa y nr 284/4/XXXVI/06 Rady Miejskiej w I owej z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie

zasad zbycia i obci ania nieruchomo ci stanowi cych w asno  Gminy I owa oraz nabycia

nieruchomo ci do gminnego zasobu nieruchomo ci Gminy I owa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z

2006 r. Nr 42 poz.9342)

uchwala, co nast puje:

§ 1. 1. Wyra a si  zgod  na odp atne nabycie do gminnego zasobu nieruchomo ci Gminy

owa nieruchomo ci oznaczonej dzia  nr 122/6 o pow. 220 m2 po onej w m. Klików gm.

owa stanowi cej w asno  Pana Dariusza Dobrza skiego, dla której S d Rejonowy w

aganiu Wydzia  Ksi g Wieczystych prowadzi ksi  wieczyst  o numerze KW 24818.

2. Nabycie, o którym mowa w ust.1, nast pi od w ciciela nieruchomo ci ze rodków

pochodz cych z bud etu Gminy I owa z przeznaczeniem pod rozbudow wietlicy wiejskiej

w miejscowo ci Klików.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§  3.  Uchwa a  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podj cia  i  podlega  og oszeniu  na  tablicy  og osze

Urz du Miejskiego w I owej

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z
2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157 poz. 1241.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwa y zosta y og oszone w Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2008 Nr 135 poz.2164.


