UCHWAŁA Nr XVI/111/07
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 25 pa dziernika 2007 roku
w sprawie wyra enia zgody na zbycie nieruchomo ci w formie umowy
darowizny
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zmiana: Dz. U. z 2002
r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.
1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) i art.13 ust. 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; z 2005
r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456,
Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601; Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr
173 poz. 1218) w zwi zku z § 3 ust. 1, pkt. 4 i § 9 Uchwały Nr XXVI/161/2000 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie okre lania zasad
nabywania nieruchomo ci na własno
Powiatu Pabianickiego, zbywania
nieruchomo ci stanowi cych własno powiatu oraz ich obci ania, wydzier awiania
lub najmu na okres dłu szy ni 3 lata, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala co
nast puje:
§ 1.Wyra a si zgod na dokonanie darowizny przez Powiat Pabianicki na rzecz
Skarbu Pa stwa Starosty Pabianickiego ni ej wymienionych nieruchomo ci
zabudowanych, stanowi cych własno Powiatu Pabianickiego poło onych w gm.
Ksawerów, w obr bie ewidencyjnym 10 Ksawerów, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako:
działka nr 2162/5 o pow. 0,0403 ha, działka nr 2162/24 o pow. 7,6251 ha, działka
nr 2166/14 o pow. 22,8884 ha, działka nr 2166/16 o pow. 1,8696 ha, działka nr
2161/46 o pow. 50,5483 ha, działka nr 2163/1 o pow. 0,2277 ha, obj te ksi g
wieczyst Nr LD1P/00035408/1,
udział wynosz cy 500/1000 cz ci działki nr 2162/12 o pow. 0,0107 ha, obj tej
ksi g wieczyst Nr 36424,
udział wynosz cy 69/1000 cz ci działki nr 2162/17 o pow. 0,0849 ha, obj tej
ksi g wieczyst Nr 40134 oraz lokal u ytkowy obj ty ksi g wieczyst Nr
LD1P/00040141/9,
udział wynosz cy 91/1000 cz ci działki nr 2162/9 o pow. 0,0178 ha, obj tej
ksi g wieczyst Nr LD1P/00036990/4,
udział wynosz cy 62/1000 cz ci działki nr 2162/14 o pow. 0,0428 ha, obj tej
ksi g wieczyst Nr LD1P/00036416/7,
udział wynosz cy 430/10000 cz ci działki nr 2162/15 o pow. 1,2772 ha, obj ta
ksi g wieczyst Nr LD1P/00036415/0

§ 2.
Przekazanie nieruchomo ci nast puje na cele o wiatowe.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze
Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie 7 dni.

Przewodnicz cy
Rady Powiatu Pabianickiego
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