
        
UCHWA A  NR  XXV/34/2012 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia  27 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie nieodp atnego przekazania nieruchomo ci gruntowych w formie darowizny na rzecz 
Skarbu Pa stwa Pa stwowego Gospodarstwa Le nego „Lasy Pa stwowe” Nadle nictwa 
Oleszyce po onych w miejscowo ci Dachnów i Niemstów. 

            Na podstawie  art. 18 ust. pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
 o gospodarce nieruchomo ciami (t. j. z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z pó n. zm.)  w zwi zku  
z pismem Nadle nictwa Oleszyce - Rada Miejska uchwala, 
 co nast puje : 
 

§ 1 

Wyra a si  zgod  na nieodp atne przekazanie w formie darowizny prawa w asno ci nieruchomo ci 
gminnych, oznaczonych jako dzia ki  nr  2760/6 o pow. 2,34 ha, 2760/7 o pow. 0,24 ha, 2760/2 o pow. 
0,64 ha, 2760/4 o pow. 0,41 ha,  2764/4 o pow. 2,03 ha, 2764/3 o pow. 0,90 ha po onych w obr bie 
geodezyjnym Dachnów oraz dzia ki nr 1141 o pow. 1,36 ha po onej w Niemstowie, 
sklasyfikowanych w ewidencji jako drogi, na rzecz Skarbu Pa stwa Pa stwowego Gospodarstwa 
Le nego „Lasy Pa stwowe” Nadle nictwa Oleszyce z przeznaczeniem pod drog .  

§ 2 

Traci moc Uchwa a Nr XXIV/33/2012 z dnia 15 czerwca 2012 w sprawie nieodp atnego przekazania 
nieruchomo ci gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Pa stwa Pa stwowego 
Gospodarstwa Le nego „Lasy Pa stwowe” Nadle nictwa Oleszyce po onych w miejscowo ci 
Dachnów i Niemstów. 

§ 3 

Wykonanie uchwa y powierza si   Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 4 

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 

 

 

 

 


