
Uchwała Nr VI/29/07 
Rady Gminy Branice 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 
 

w sprawie przejęcia nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art.22 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ). 

 
Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje : 

 
 

§ 1 
 

1. Przejąć na własność Gminy na jej wniosek: 
   1/ działkę Nr 139 o pow. 0.1600 ha połoŜoną w Niekazanicach, stanowiącą staw, 
   2/ działkę Nr 124 o pow. 0.8400 ha połoŜoną w Niekazanicach;  
   3/ działkę Nr 25/7 o pow. 0.9602 ha połoŜoną w Dzbańcach, stanowiącą boisko sportowe; 
   4/ działkę Nr 11/5 o pow. 0.0780 ha połoŜoną w Dzbańcach z przeznaczeniem pod drogę; 
   5/ działkę Nr 9/47 o pow. 0.1602 ha połoŜoną w Dzbańcach z przeznaczeniem pod plac 

zabaw; 
   6/ działkę Nr 9/49 o pow. 1.5987 ha połoŜona w Dzbańcach, stanowiącą drogę; 
   7/ działkę Nr 9/39 o pow. 0.1030 ha połoŜoną w Dzbańcach, stanowiącą drogę; 
   8/ działkę Nr 9/50 o pow. 0.0961 ha połoŜona w Dzbańcach, stanowiącą drogę; 
   9/ działkę Nr 64 o pow. 0.8400 ha połoŜoną w Lewicach, stanowiąca drogę; 
   10/ działkę Nr 35/13 o pow. 0.0514 ha połoŜoną w Wysokiej, stanowiącą drogę; 
   11/ działkę Nr 674/17 o pow. 0.0198 ha połoŜoną we Włodzieninie, stanowiącą 

przepompownię; 
   12/ działkę Nr 406/2 o pow. 0.1600 ha połoŜoną w Bliszczycach, 
   13/ działkę Nr 772/1 o pow. 0,62 ha połoŜoną w Branicach. 
2. Przejąć na własność Gminy na jej wniosek hydrofornię wraz z siecią wodociągową  

i uzbrojeniem sieci połoŜoną w Posucicach na: 
   1/ działce Nr 318/2 o pow. 0.2600 ha; 
   2/ działce Nr 318/3 o pow. 0.0500 ha.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 

 


