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UCHWAŁA NR XLII/.../13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna,
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako część działki nr 270/21 o pow. ca 0,0121 ha , stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/000014990/8, na nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna,oznaczoną wg ewidencji gruntów jako część działki nr 157/60
o pow. 0,0040 ha, stanowiącą własność Zakładów Mięsnych Sp. z o.o. w Kościerzynie, dla której Sąd Rejonowy
w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą
KW Nr GD1E/00044659/5.
§ 2. Zamiana, o jakiej mowa w § 1, może nastąpić pod warunkiem wzajemnego rozliczenia, w przypadku
zaistnienia różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o dokonanie zamiany gruntów wystąpił właściciel działki nr 157/60. Zamiana gruntów poprawi
możliwości zagospodarowania działki Zakładów Mięsnych Sp. z o.o. w Kościerzynie, a ponadto zasili budżet
dodatkowymi srodkami pieniężnymi. W związku z powyższym podjęcie uchwały o zamianie wyżej opisanych
nieruchomości jest zasadne.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: KDPLW-KXCCT-GGKPI-OFVWE-PISOT. Projekt
Strona 1

