
UCHWAŁA  NR   

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod 

tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Miasta Lipna od Skarbu Państwa pod tytułem 

nieodpłatnym (umowa darowizny) nieruchomości gruntowych położonych województwo 

kujawsko – pomorskie, powiat lipnowski, jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno, działki: 

 

– obręb 0008 Lipno obręb 8, działka nr 1967/9, o pow. 0,0695ha, dla której Sąd Rejonowy               

w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WL1L/00041345/5,             

z przeznaczeniem pod funkcję tereny komunikacyjne – drogi gminne, ulica Budowlana.  

 

– obręb 0008 Lipno obręb 8, działka nr 3115, o pow. 0,0115ha,  

– obręb 0008 Lipno obręb 8, działka nr 3116, o pow. 0,0249ha,  

– obręb 0008 Lipno obręb 8, działka nr 3117, o pow. 0,0343ha, dla których Sąd Rejonowy               

w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WL1L/00006961/2,                    

z przeznaczeniem pod funkcję tereny komunikacyjne – drogi gminne.  

 

– obręb 0011 Lipno obręb 11, działka nr 88/3, o pow. 0,0454ha, dla której Sąd Rejonowy              

w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WL1L/00040659/2,               

z przeznaczeniem pod funkcję tereny komunikacyjne – drogi gminne, ulica Ekologiczna,    

 

–  obręb 0011 Lipno obręb 11, działka nr 364/10, o pow. 0,0282ha  

–  obręb 0010 Lipno obręb 10, działka nr 364/11, o pow. 0,0148ha,  

–  obręb 0011 Lipno obręb 11, działka nr 364/12, o pow. 0,0504ha,  

–  obręb 0011 Lipno obręb 11, działka nr 364/13, o pow. 0,0725ha dla których Sąd Rejonowy 

w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WL1L/00008566/7,                           

z przeznaczeniem pod funkcję tereny komunikacyjne – drogi gminne, ulica Ekologiczna                        

i Sierakowskiego,    

 

– obręb 0001 Lipno obręb 01, działka nr 2692/10, o pow. 0,4762ha, dla której Sąd Rejonowy                   

w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WL1L/00005496/4,                  

z przeznaczeniem pod funkcję tereny komunikacyjne – drogi gminne, ulica Kolejowa,    

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

 


