
Uchwała Nr XVIII - 134 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 19 czerwca 2008 roku.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 
214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art.  
37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 oraz Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 
104, poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218)

Rada Miejska w Baborowie uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu:
• lokal  użytkowy  położony  w  Baborowie  przy  ul.  Raciborskiej  52  a  o  powierzchni 

użytkowej  27,92  m2 wraz  z  udziałem  w  gruncie  działek  oznaczonych  w  ewidencji 
gruntów nr 1242/3, nr 1242/4 i nr 1242/5 o łącznej powierzchni 0,0522 ha.

• lokal  użytkowy  położony  w  Baborowie  przy  ul.  Raciborskiej  54  b  o  powierzchni 
użytkowej  68,08  m2 wraz  z  udziałem  w  gruncie  działek  oznaczonych  w  ewidencji 
gruntów nr 1242/3, nr 1242/4 i nr 1242/5 o łącznej o powierzchni 0,0522 ha.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XV-103/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


