



Uchwała   Nr  LX/284/10
Rady  Gminy  Pacanów
z  dnia  29 kwietnia 2010r


w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  użyczenie   nieruchomości  położonej  w Pacanowie  oznaczonej  jako działki  nr 1292/1,1292/2,1292/3  wraz z budynkiem   na  czas  nieokreślony  na  rzecz  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Pacanowie



        Na  podstawie  art.18.ust.2 pkt.9 lit. a  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /tj. Dz. U. z  2001r  Nr 142  poz.1591 z  późn. zm / i  art.13 ust.1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami / tj. Dz. U z  2004r  Nr  261 poz. 2603 z  późniejszymi  zmianami / Rada  Gminy Pacanów uchwala  co  następuje;


§1

Rada  Gminy  Pacanów  wyraża  zgodę  na  użyczenie nieruchomości zabudowanej  położonej  w   Pacanowie  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako działki nr 1292/1, 1292/2,1292/3 o pow.0.56ha wraz z 1 budynkiem  o powierzchni użytkowej  488 m² stanowiących własność Gminy Pacanów na  podstawie Aktu  Notarialnego  Nr 4007/96 na rzecz Ochotniczej  Straży  Pożarnej w Pacanowie, na  czas nieokreślony  na  cele  realizacji zadań  statutowych  OSP.

§2

Szczegółowe  warunki  określone  zostaną  pomiędzy  Wójtem  Gminy  Pacanów
a  Zarządem  OSP  w  Pacanów   w  drodze  odrębnej  umowy.

§3

Wykonanie  postanowień  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Pacanów

§4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia . 


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki





UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  RADY  GMINY  PACANÓW
NR LX/284/10   Z  DNIA   29  kwietnia  2010 R



Zgodnie   z  art.13 ust.1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami / tj. Dz. U z  2004r  Nr  261 poz. 2603 z  późniejszymi  zmianami 

,,Nieruchomości  mogą  być  przedmiotem  obrotu . W  szczególności  nieruchomości mogą  być przedmiotem  sprzedaży , zamiany  i  zrzeczenia  się oddania  w  użytkowanie  najem  lub  dzierżawę  , użyczenia  , oddania  w  trwały  Zarząd ‘’

Ponieważ  Zarząd  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Pacanowie  wystąpił  z  wnioskiem  o  oddanie   nieruchomości  zabudowanej  nr1292/1,1292/2,1292/3 w Pacanowie   o  użyczenie  na  czas  nieokreślony   zasadnym  staje  się  podjęcie  przedmiotowej  uchwały.
  
 
                                                                                               Podinspektor
                                                                                      d/s  gospodarki  komunalnej
                                                                                              Anna  Czekalska

