Uchwała Nr LVIII/688/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2010r.
w sprawie zmiany Uchwała Nr LVII/671/10 Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 lipca 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr LVII/671/10 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaŜy samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących odrębny
przedmiot
własności,
wraz
z
przynaleŜnym
udziałem
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
wielorodzinnym
w
nieruchomości
w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4, w drodze przetargu nieograniczonego
w ten sposób, Ŝe § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnych,
lokali
mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności,
w budynku
wielorodzinnym połoŜonym w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4, szczegółowo opisanych
w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, wraz z przynaleŜnym
udziałem
w nieruchomościach oznaczonych nr 438/17 o pow.1744 m2 , powstałej z podziału działki
nr 438/3 obj.KW Nr 41777, stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w uŜytkowaniu
wieczystym Gminy Miasta Dębica, a na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2010r. znak:N.III-7722-3-4/10 stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica
oraz nr 438/4 o pow.175 m2 obj.KW Nr 50153 – stanowiącą własność Gminy Miasta
Dębicy, wraz z ustanowieniem nieodpłatnie słuŜebności przejazdu, przechodu na działkach
438/1, 437/2, 438/16, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Dębicy
Jan Borek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/688/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2010r.

