UCHWAŁA NR  VII/38/2003

Rady Gminy Pacanów
 z dnia 27.04.2003r

W sprawie nieodpłatnego przejęcia działek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we wsi Kwasów, Wójcza na rzecz Gminy Pacanów

	Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9, lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami art. 1 i art.6 i art.12 ustawy z dnia 19X1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.Nr.57 poz. 603 z 2001 z późniejszymi zmianami, art.11 ust.1,2 i art.13 ust.2,4 ustawy 2 dnia 21sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000r Dz.U.Nr 46 poz. 543/ w związku z art.140 Ustawy K.C. z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje: 

$1

Rada Gminy Pacanów wyraża zgodę na przejęcie na własność Gminy Pacanów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa następujących działek:

- udziału w działce nr 203/10 o pow. 0.31ha wraz z udziałem w zabudowaniach położonej we wsi Kwasów z przeznaczeniem na świetlice wiejską
- działki nr 210/1 o pow. 9.50 ha położonej we wsi Kwasów z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz zbiornik wodny na cele ochrony przeciw pożarowej
-działki położone we wsi Wójcza nr 497/10 o pow. 0.0340ha, nr 497/13 o pow. 0.2004ha, nr 497/14 o pow. 0.0567 ha , nr 497/15 o pow. 0.1001ha, nr  497/4 o pow. 0.0230ha, nr 497/45 o pow. 0.0814 ha, nr 496/2 o pow. 0.2155ha z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne.
-działkę nr 497/18 o pow. 0.0159ha we wsi Wójcza zabudowaną 1/2 budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny
-działkę nr 497/37 o pow. 0.0422ha we wsi Wójcza zabudowaną budynkiem mieszkalnym (pałac) z przeznaczeniem na budynek socjalny.
-działkę nr 497/3 o pow. 3.65ha we wsi Wójcza plac wokół pałacu

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 $3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



