
UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY GMINY MURÓW

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Bukowo z zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowo, do zasobów mienia Gminy Murów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku 
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) oraz §3 uchwały nr VIII/41/2007 
Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XXIII/165/09 Rady Gminy Murów 
z dnia 25 czerwca 2009 roku, uchwałą nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 roku, 
uchwałą IV/22/2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 roku, Rada Gminy Murów uchwala co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działki numer 630/216 i 631/216 z karty mapy 1 o łącznej powierzchni 0,0230 [ha], położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0353 Bukowo, zabudowanej budynkiem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowo, na cele 
związane z zadaniami własnymi Gminy Murów.

§ 2. Granice działek 630/216 i 631/216 zostały przedstawione na kserokopii mapy ewidencyjnej w skali 
1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/53/2015

Rady Gminy Murów

z dnia 21 maja 2015 r.
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