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U C H W A Ł A Nr XVIil lI83/2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 14 sierpień 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatnenabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji
NieruchomościRolnych Skarbu Państwa w Gdańsku oczęść
działki nr.75118 położonejw miejscowościWaplewo Wielkie.
Napodstawieart.18ust.2pkt.9) lit. austawyzdnia 8 marca1990r.
gminnym.( Jednolitytekst:DzU, z200I r. Nr 142,poz. 159I
o samorządzie
zpoźniejszymizmianami) w związku zart.Z4 ust.5pkt.l ustawy zdnia 19pażdziemlka
199l r. o gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa(Tekstjednolity :
Dz.U. z2007 r. Nr 23I ,poz.1700), RadaGminy StaryTarg uchwala,co następuje:

s1.
1. Rada Gminy Stary Targ wyraza zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobumienia
komunalnego Gminy Stary Targ zzasobu Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwaw Gdańsku częśc działki nr .75lI8 o pow.2'00 ha położonejw miejscowości
Waplewo Wielkie , dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest
księgawieczystaKW nr 1319.
2. Na nieruchomoŚci ,o której mowa w ust.l po jej nabyciu przyjmuje się do realizacji
zamierzenie polegające na '' Urządzenie terenów rekreacji - boiska sportowego ,,
3,Szczegółowe połoienie i oznaczenie gruntu,októrym mowa wust.l ,okreŚla
załącznik graftczny,stanowiący integralną częśćniniejszej uchwały.

$2.

Rada Gminy Stary Targ upowuinia Wójta Gminy Stary Targ do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności w celu nieodpłatnegonabycia na własnośćnieruchomości, o
której mowa w $ l ust.1 niniejszej uchwały.przejęcia dwnieruchomości od Agencji.

53.
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy.

$4.
nr IYl38l2007RadyGminyStaryTarg zdnia 25.0I.f007r.w
Tracimoc uchwała
sprawie nieodpłatnegoprzejęcia nawłasnośćGminy Stary Targ nieruchomości od
Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku .

ss.

Uchwaławchodzi w Życiez dniem podjęcia.
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