UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), w związku z § 5 ust.
9 uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia
zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie
wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami
rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania
jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę
fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr. 138 poz. 1843 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu prawo wieczystego uzytkowania niezabudowanej
nieruchomości gruntowej obj. KW TR1B/00065482/4 położonej w Brzesku oznaczonej jako działki
ewidencyjne nr: 1411/208 o pow. 0,0774 ha, 1411/209 o pow. 0,0790 ha, 1411/210 o pow.
0,0784 ha, 1411/211 o pow. 0,0713 ha, 1411/212 o pow. 0,0738 ha, 1411/213 o pow.
0,0741 ha, 1411/214 o pow. 0,0745 ha, 1411/215 o pow. 0,0745 ha, 1411/216 o pow.
0,0745 ha, 1411/217 o pow. 0,0745 ha, 1411/218 o pow. 0,0773 ha, 1411/219 o pow.
0,0761 ha, 1411/239 o pow. 0,0712 ha, 1411/242 o pow. 0,0687ha, 1411/243 o pow.
0,0692 ha, 1411/244 o pow. 0,0720 ha, 1411/245 o pow. 0,0694 ha, 1411/246 o pow.
0,0688 ha, 1411/247 o pow. 0,0851 ha, 1411/248 o pow. 0,0724 ha.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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