
Uchwała  Nr  XV/ 185/2008  
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 27 maja 2008r. 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na nabycie nieruchomo ści na rzecz Gminy Pawłowice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy 
Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisję Działalności Społecznej 
 

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala  

§ 1 

Wyrazić zgodę na nabycie na cele związane z komunikacją prawa własności nieruchomości z obrębu 
Warszowice: 
dz. nr  868/34 o pow. 92 m2  k.m. 2 dod. 1; 
dz. nr  227/59 o pow. 364 m2  k.m. 1 dod. 1; 
dz. nr  229/58 o pow. 1150 m2  k.m. 1 dod. 1; 
dz. nr  175/56 o pow. 327 m2  k.m. 1 dod. 1; 
dz. nr  171/58 o pow. 80 m2  k.m. 1 dod. 1. 

§ 2 

Wyrazić zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości z obrębu Warszowice k.m. 2 dod. 6: 
dz. nr 1606/163 o pow. 1006 m2 na cele związane z komunikacją; 
dz. nr 1623/163 o pow. 34 m2 na cele związane z kanalizacją; 

§ 3 

Wyrazić zgodę na nabycie na cele związane z komunikacją prawo własności nieruchomości z obrębu 
Warszowice, dz. nr  773/163 o pow. 1144 m2 k.m. 2 dod. 6. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Uzasadnienie do uchwały nr XV/185/2008  
w sprawie wyra Ŝenia zgody na nabycie nieruchomo ści na rzecz Gminy Pawłowice 

 
 
 
Nieruchomości wymienione w uchwale stanowią własność osób prywatnych.  
Działki wymienione paragrafie nr 1 nabywane są w związku z regulacją stanu własnościowego ulicy 
Krótkiej w Warszowicach. 
Działki z paragrafu 2 to: 
- 1606/163 teren zajęty pod ul. Łąkową w Warszowicach; 
- 1623/163 teren zajęty pod przepompownią przy ul. Łąkowej w Warszowicach. 
Działka wymieniona paragrafie nr 3 nabywana jest w związku z regulacją stanu własnościowego ulicy 
Łąkowej w Warszowicach. 


