UCHWAŁA NR XXIV/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lwówek prawa własności
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 9021 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 936/11, o powierzchni 0,1704 ha, położonej w obrębie
geodezyjnym Lwówek miasto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/143/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 września 2020 r.
Na podstawie uchwały nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30,
935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek dla nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 936 ustalono następujące przeznaczenie terenów: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1MN oraz teren komunikacji – drogi klasy
wewnętrznej, oznaczonej symbolem 1KDW.
Działka o nr ewid. 936/11, o powierzchni 0,1704 ha została wydzielona ostateczną decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Lwówek nr RG.6831.19.2020.D z dnia 3 sierpnia 2020 r. jako działka przeznaczona pod
odcinek drogi wewnętrznej pomiędzy drogą powiatową nr 2708P a ulicą Kamionki w Lwówku, zgodnie
w ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciele
działki
nr
ewid.
936/11,
Państwo
xxxxxxxxxxxxxxxx,
zam.
ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności na rzecz
Gminy Lwówek, w formie aktu notarialnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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