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UCHWALA Nr V/45/2011

RADAGMINYLACK

zdnia 29 czerwca 20ll r.

w sprawie: rvyraienia zgody na nabycie do zasobu nieruchomoSci Gminy

Lqck grunt6w niezabudowanych oznaczonych w ewidencji grunt6wjako

dzialka nr ew. 50/5 o pow.0,0098 ha, dzialka nr ew. 50/7 o pow. 0,0622 ha

i dzialka nr ew.50/9 o pow. 0,0036 ha poloione w obrpbie tr qck' gmina

Lqck.

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkt 9 lit'a ustawy z dnia 8 marca 1990 r'

o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. lJ. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:

Dz.tJ.22002 r. Nr 23 po2.220, Nr 62 poz. 558, Nr I 13 poz.984' Nr 153 poz. l271,Nr 214

poz. 1806; Dz.tJ. z 2003 r. Nr 80 poz.7l7, Nr 162 po2.1568 orazDz.U.22004 r' Nr 102

poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;Dz.lJ.z2005 r. Nr 172 poz' 1441 i Nr 175

poz. 1457;Dz.ll.z2006 r.Nr17 poz. 128,Nr18l,poz. 1337;D2.U.22007 r'Nr48,poz'
327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.l218;Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1l11, Nr 223 poz'1458;

22009 r. Dz. U. Nr 52 poz.420,Nr 157, poz.l24l; Dz. U. 22010 r. Nr 28 poz'142 i poz'146'

Nr 106 poz 675, Nr 40 poz.230) w zwi4zku z art. 24 , art.25 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomosciami (.1. Dz. tJ. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z p62niejszymi

zmianami;(j. t. Dz. U. z 2010 r.Nr 102 poz.65l, Nr 106 po2.675, Nr 143 poz'963' Nr 155

poz.l043, Nr 197 poz.l307 i Nr 200 poz.l323)

Rada Gminy w [,4cku uchwala co nastppuje:

Wyra2a sig zgodg na nabycie do zasobu Gminy L4ck nieruchomo6ci gruntowej

niezabudowanej oznacznnej numerem ew. dzialki 50/5 o pow. 0,0098 ha' dla kt6rej

sqd Rejonowy w Gostyninie prowadzi ksiggp wieczyst4 KW Nr PL1G/000-361 l/3

i oznaczonej numerem ew. dzialki 50/7 o pow. 0,0622 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy

w Gostyninie prowadzi ksiEgg wieczyst4 Kw I G/000-1866718 oraz oznaczonej numerem

ew. dzialki 50/9 o pow. 0,0036 ha, dla kt6rej S4d Rejonowy w Gostyninie prowadzi

ksiggq wieczyst4 KW 18666 na cele publiczne zwiqzane z budownictwem
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mieszkaniowym i infrastruktur4 w postaci drogi l4cz4cej ulice Poln4 z ulicq Poludniow4
wtr 4cku za cene nie wyZsze niz wy cena vaczoznawcy .

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr qck.

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.


