
 

UCHWAŁA NR LV/400/2018  

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Miasta Brzeziny prawa 

własności działki nr 2066/12 i udziału w prawie własności działki nr 2066/16,                   

w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 2066/2,              

położonej w obrębie 7 miasta Brzeziny przy ul. Polnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432),  art. 98 

a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496 ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 

XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości ze zmianą wynikającą z Uchwały Nr 

VIII/52/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 1308 

oraz z 2015 r. poz. 1975) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz Miasta Brzeziny prawa 

własności działki nr 2066/12 o pow. 709 m², której stan prawny jest uregulowany                   

w księdze wieczystej LD1B/00010966/5 i udziału wynoszącego 1/8 części                         

w prawie własności działki nr 2066/16 o pow. 949 m², której stan prawny jest 

uregulowany w księdze wieczystej LD1B/00042344/2, w rozliczeniu opłaty 

adiacenckiej ustalonej decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2017 r. 

znak: RI.3134.7.2016, z tytułu podziału działki nr 2066/2, położonej w obrębie 7 

miasta Brzeziny przy ul. Polnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

                   

                        Tadeusz Barucki 

 

 

 

 
 

 

 


