UCHWAŁA Nr XXVI/ 145 / 2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zbycia nieruchomo ci

Na podstawie art. 18 ust 2 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. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomo ciami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó n. zm.).

RADA GMINY w WILCZYCACH
postanawia:
§1
Wyrazi zgod na zbycie nieruchomo ci zabudowanej nr 399/3 o pow. 0,2477
ha, poło onej w miejscowo ci Tułkowice zgodnie z zał cznikiem do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Wilczyce.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI / 145 /2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia
30 sierpnia 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomo ci.
Art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó n. zm.) mówi
„Z zastrze eniem wyj tków wynikaj cych z ustaw, nieruchomo ci mog by
przedmiotem obrotu.
W szczególno ci nieruchomo ci mog by przedmiotem sprzeda y,
zamiany i zrzeczenia si , oddania w u ytkowanie wieczyste, najem lub
dzier aw , u yczenia, oddania w trwały zarz d, a tak e mog by obci ane
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieni ne
(aporty) do spółek, przekazywane jako wyposa enie tworzonych
przedsi biorstw pa stwowych oraz jako maj tek tworzonych fundacji.”
Nieruchomo nr 399/3 w Tułkowicach jest własno ci Gminy Wilczyce,
nie ma u ytkowników. Nieruchomo mo e by sprzedana w drodze przetargu.
Warunkiem sprzeda y nieruchomo ci jest podj cie stosownej uchwały
przez Rad Gminy zezwalaj cej na zbycie.

