Uchwała Nr XVI/161/04
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia  08 października 2004r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 
29 grudnia  2003r.  w sprawie  nabycia od Agencji Mienia Wojskowego Odział Terenowy w  Krakowie w drodze rokowań  nieruchomości  o powierzchni 7.5551 ha – forty wojskowe  położonej  we wsi Borek gmina Gniewoszów i działki  o pow. 0,10 ha położonej we wsi  Wólka Wojcieszkowska , gmina Sieciechów



	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia  8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 4 pkt. 1, art. 39 ust. 2  oraz  art.  68 ust. 3 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. z.) Rada Gminy uchwala co następuje:



§ 1

	W uchwale Nr XI/117/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W tytule uchwały skreśla się:
	liczbę „7.5551ha, a wpisuje się  6.5184 ha”

skreśla się zapis  „.....i działki o powierzchni 0,10 ha położonej we  wsi Wólka Wojcieszkowska, gmina Sieciechów.”

2. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 1  Postanawia się nabyć  w drodze rokowań  od Agencji Mienia Wojskowego  Oddział Terenowy w Krakowie ul. Bosacka 13 działki Nr 2195 i Nr 2206 o łącznej  powierzchni  6.5184 ha – obręb Borek gmina Gniewoszów stanowiace  nieruchomość  zabytkową  - forty wojskowe  we wsi Borek, wpisane do rejestru  zabytków.”

3. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie :
„ § 2 ust. 2 Cena za którą  zostanie  nabyta nieruchomość nie może przekroczyć  kwoty 14.000 zł.”

§  2

	Pozostają bez zmian pozostałe  postanowienia  uchwały.

§ 3

	Ustala się jednolity tekst uchwały Nr XI/117/03 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia  29 grudnia 2003r. uwzględniający  zmiany  wprowadzone  niniejszą uchwałą stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.




§  4

	Traci moc uchwała  Nr XIV/151/04 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 29 czerwca 2004  w sprawie zmiany  uchwały  Nr XI/117/03 Rady Gminy w Gniewoszowie.

§ 5

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś




UZASADNIENIE


	W uchwale  Nr XI/117/03 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 29 grudnia  2003r. w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego Oddział  Terenowy w Krakowie w drodze rokowań  nieruchomości  położonych  we wsi Borek o pow. 7.5551 ha ujęto działki Nr 2195 i Nr 2206 o pow. 6.5184 ha nabywane  odpłatnie w drodze  rokowań  oraz pomyłkowo działki  nabywane nieodpłatnie  wymienione w uchwale  Nr VI/55/03 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia  29 kwietnia  2003r.  w sprawie nieodpłatnego przejęcia  od Agencji Mienia Wojskowego  Odział Terenowy w Krakowie  działek drogowych  Nr 2200,2201,2202, 2205.
	Z przedstawionych wyżej  względów  należało dokonać  zmiany  uchwały Nr XI/117/03 Rady Gminy  z dnia  29 grudnia  2003r.  oraz  stwierdzić  utratę mocy  obowiązującej  uchwały  Nr XIV/151/04 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia  29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany  uchwały  Nr XI/117/03 Rady Gminy z dnia  29 grudnia 2003r.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

                                                                               Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/161/04
                                                                                          Rady Gminy w Gniewoszowie 
                                                                                            z dnia 08 października 2004r.



Uchwała Nr XI/117/04
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego  Oddział Terenowy w Krakowie w drodze rokowań nieruchomości o powierzchni 6,5184 ha – forty wojskowe położonej we wsi  Borek, gmina Gniewoszów.


Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13  ust. 4 pkt 1, art. 39 ust. 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:



§  1

1. Postanawia się nabyć w drodze rokowań od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie ul. Bosacka 13 działki: nr 2195, 2206 o  łącznej powierzchni 6,5184 ha obręb Borek, gmina Gniewoszów stanowiące nieruchomość  zabytkową –  forty wojskowe we wsi Borek , wpisane do rejestru zabytków.
2. Nabycie nieruchomości następuje po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§  2

1. Cena nieruchomości przyjęta do prowadzenia rokowań winna stanowić 50% ceny nieruchomości ustalonej w kwocie  16.076 zł. przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Cena za którą zostanie nabyta nieruchomość nie może przekroczyć kwoty 14.000 zł.

§  3

Koszty sporządzenia aktu notarialnego związanego z zakupem nieruchomości ponosi Urząd Gminy w Gniewoszowie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

