Uchwała Nr XXIX/2112016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/30/2013 Rady Gminy w Birczy z dnia 21 maja 2013
roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Bircza

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9, lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 oraz uchwały nr
XX!51108 Rady Gminy w Birczy z dnia 26 marca 2008 roku i uchwały zmieniającej nr
XXVII/9/2016 Rady Gminy w Birczy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bircza.
Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr XLIX/3012013 Rady Gminy w Birczy z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Bircza w ten sposób, że:
Paragraf 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Wyrazić zgodę na przekazanie w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mjr. Kusiaka 40/2 w Birczy nieruchomości
mienia komunalnego Gminy Bircza, stanowiące:
1) Działkę nr ewid. 2571103 o pow. 1.9076 ha, położoną w miejscowości Leszezawa
Dolna, zabudowaną oczyszczalnią ścieków, objętą KW PR1P 171420/8.
2) Działkę nr ewid. 6/66 o pow.O, 1100 ha, położoną w miejscowości Lodzinka Górna,
zabudowaną oczyszczalnią ścieków, objęta KW PR1P 7141617,
3) Działkę nr ewid. 6/68 o pow. 0.1900 ha, położoną w miejscowości Lodzinka Górna,
zabudowaną ujęciem wody objętą KW PRIP17I41617,
4) Działkę nr ewid. 6/58 o pow. 0,1500 ha. położoną w miejscowości Lodzinka Górna,
zabudowana stacją uzdatniania wody, objętą KW PRIP17141617.
2. Przekazanie w użytkowanie nieruchomości określonych w ust. 1 następuje wraz z siecią
wodociągowo-kanalizacyjną, o której mowa w przepisach odrębnych.
§2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.
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