
UCHWAŁA NR RG.0007.179.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na nabycie wymienionych niżej działek: 

1. nr 1850/100, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0149 ha, zapisanej w KW nr KA1T/00020963/4, 
oznaczonej na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem niebieskim; 

2. nr 1775/114, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0632 ha, zapisanej w KW nr KA1T/00078140/0, 
oznaczonej na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem pomarańczowym; 

3. nr 1777/114, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0025 ha, zapisanej w KW nr KA1T/00078140/0, 
oznaczonej na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem żółtym; 

4. nr 1865/100, obręb Kobiór, k.m. 2, o pow. 0,0295 ha, zapisanej w KW nr KA1T/00078140/0, 
oznaczonej na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem zielonym; 
 

z przeznaczeniem pod drogę łączącą ul. Kwiatową z ul. Wąską w Kobiórze. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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