
Uchwała nr XXIX - 218 / 06
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 14 lutego 2006 roku

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.  „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214,  
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,  
poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art 11 ust 2 i art.13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.  .Dz. U. Nr 261, poz.2603 i  Nr 281, poz.2782 oraz  
z 2005 r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ l.

Wyraża sie zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów od Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Opolu:
– działki nr 10/17 o powierzchni 0,1811 ha zapisanej w KW 17241, położonej w Langowie, 

stanowiącej tereny oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz
– działki nr 1714/4 o powierzchni 0,3667 ha zapisanej w KW 13165, położonej w Baborowie 

na  Osiedlu  Akacjowym,  stanowiącej  tereny oznaczone  w  ewidencji  gruntów i budynków 
symbolem Bp

– działki nr 1714/8 o powierzchni 0,2342 ha zapisanej w KW 13165, położonej w Baborowie 
na  Osiedlu  Akacjowym,  stanowiącej  tereny oznaczone  w  ewidencji  gruntów i budynków 
symbolem Bz.

§ 2.

Nieruchomości  te  zostaną  wykorzystane  do  urządzenia  na  nich  terenów  rekreacyjno-
wypoczynkowych, placów zabaw i terenów sportowych dla mieszkańców Langowa i Baborowa 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


