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Poz. 5984
UCHWAŁA NR XXXVI/330/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci
Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia
uchwala
co
następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11, 12 i 1 3 w brzmieniu:
„11. Nabycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Bochnia, na których w wyniku
podziału przewidziano lokalizację dróg wewnętrznych obsługujących wyłącznie zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
(w rozumieniu przepisów prawa budowlanego) następuje na poniższych warunkach: nabycie
nieruchomości na własność Gminy Miasta Bochnia, nastąpi nieodpłatnie – w drodze darowizny;
nieruchomość, będąca przedmiotem darowizny, musi posiadać uregulowany stan prawny i ma być wolna
od wszelkich zobowiązań
i obciążeń na rzecz osób trzecich; pas drogowy ma być wydzieloną geodezyjnie działką lub zespołem
działek; szerokość pasa drogowego nie może być mniejsza niż 6 m.
12. Odstąpienie od któregokolwiek z warunków określonych w ust. 11 wymaga zgody Rady Miasta.
13. Przepisy ust. 11 i 12 nie znajdują zastosowania do nabycia nieruchomości na których
zlokalizowane są drogi wewnętrzne obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
wydzielone przed wejściem tych przepisów w życie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki

