UCHWAŁA NR X/52 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 maja 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę mienia komunalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. położonej w Książu Wlkp. ul. Leśna
zapisanej w księdze wieczystej Nr 16445 Sądu Rejonowego w Śremie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 188/3 o powierzchni 0,0607 ha na prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.,
zapisanej w księdze wieczystej Nr 6816 Sądu Rejonowego w Śremie, oznaczonej
geodezyjnie jako działki nr:
– 192/2 o powierzchni
0,0035 ha
– 192/4 o powierzchni
0,0363 ha
– 192/1 o powierzchni
0,0031 ha
– 192/5 o powierzchni
0,0047 ha
– 192/6 o powierzchni
0,0060 ha
RAZEM
0,0536 ha
ustanowione na rzecz Joanny i Marcina Jaskuła.
§ 2. Wartość zamienianej nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania
wieczystego, według której zostanie dokonane rozliczenie pomiędzy Gminą Książ
Wlkp. a Joanną i Marcinem Jaskuła, określi rzeczoznawca majątkowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr X/ 52 /2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja
2007 roku

Działki nr 192/2, 192/4, 192/1, 192/5 i 192/6 o łącznej powierzchni 0,0536 ha,
będące w użytkowaniu wieczystym Joanny i Marcina Jaskuła stanowią część ulicy
Leśnej i Polnej i są własnością Gminy Książ Wlkp.
W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania stanu prawnego w/w
nieruchomości poprzez dokonanie opisanej w uchwale zamiany.

p.f. Burmistrza
Książa Wielkopolskiego
/-/ Bronisław Lachowicz

