
UCHWAŁA Nr 89/XV/20ll
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia l0 listopada 20lI roku

w sprawie: wyrażenia zgody na oddani€ w ttw^ły zarząd nieruchomości stanowiących
$lasność Gminy Roźwienica.

Na podstawje art. I8, ust' 1 iust' 2 pld 9litera,'a'' i,,h'' usta\łT z dnia 8 marca l99o r.
o samorządzie gminnym (edn. tekst. Dz' U' z 200l r. Nr 142, poz. l59] z późn' zm')' ań' I3 ust'l, ań. 43 ust'i, 2 i 6' aft.44 ust. l ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r' o gospodarce
nieruclromościami (ed' tekst DŻ'Uz 20l0 r. Nr 102' poz' 65I z późi' zm.)

uch$ala się, co następuje:

$ l .Wyrża się zgodę na oddanie w trwały zarząd na rzecz gminlrej jednostki organiŻacyjnej:

l/ Zespołu Szkół w Roźwienicy na czas nieoznaczony, nieluchomości Żabudowanej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka: nr 1025/3 o pow' l.9oha. położon€j w Roźwienicy
zapisanej w księdze wieczystej PRlJ 000 61 147 prowadzonej przez Sąd iejonowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Jarosławiu.

2/ Szkoły Podstawowej w woli węgierskiej na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych

97n?cz9:1ęj wedfug ewidencji gruntów jako działki nr 74 o pow. 0'27ha połozonej w obribie
Wola węgierska' zapisanej w księdze wieczystej PRlJ 000 39610 i 75 o pów' 0'24ńa połozonej
w Woli Węgierskiej izapisanej w księdze wieczystej KW PRlJ o00 20748 prowadzonych przei
Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu'

3/ Szkoły Podstawowej w Rudołowicach na czas ni€oznaczony' nieruchomości zabudowanej
oznaczonej według ewidencji gruntówjako działka nr t/l o pow. 2,3oha połozonej w obębii
Rudołowice' zapisanej w księdze wieczysĘ PRlJ 00o 76217 prowadzonęj przez Sąd Rejonowy
Vydzial K.ię Wieczyst)ch !^ Jaros]a\Ąiu'

$ 2' oddanie w trwały zarząd nieruchomości opisanych w $ l nasą:i w celu w celu prowadzenia
działalności statutowej Zespołu Szkół w Roźwienicy, SzkoĘ Podstawowej \ł Woli Węgierskiej i
Szkoły Podstawowej w Rudołowicach.

s 3 szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd okeśIi wójt
Gminy rł decyzjach administracyinych.

$ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia '
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