UCHWAŁA NR XXVIII /190 /2008
RADY MIEJSKIEJ w KSIĄŻU Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2008 r.
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 zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. położonej w Książu Wlkp. ul. Ogrodowa
zapisanej w księdze wieczystej Nr 14374 Sądu Rejonowego w Śremie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 236/6 o powierzchni 0,0154 ha na nieruchomość
gruntową stanowiącą własność Pana Andrzeja Bochena, zapisaną w księdze
wieczystej Nr 6027 Sądu Rejonowego w Śremie, oznaczoną geodezyjnie jako
działki nr:
– 236/4 o powierzchni
0,0009 ha
– 237
o powierzchni
0,0469 ha
RAZEM
0,0478 ha
§ 2. Wartość zamienianych nieruchomości gruntowych określi rzeczoznawca
majątkowy, według której zostanie dokonane rozliczenie pomiędzy
Gminą Książ Wlkp. a Panem Andrzejem Bochen.
§ 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 XXVIII /190 /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30
grudnia 2008 r.

Działka nr 236/4 przeznaczona jest na poszerzenie parkingu przy ulicy
Ogrodowej, działka nr 237- zgodnie ze Studium przeznaczona jest pod drogę.
Wymienione działki stanowią własność Pana Andrzeja Bochena.
Natomiast działka nr 236/6 – własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczona jest na
poszerzenie nieruchomości Pana Andrzeja Bochena.
W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania stanu prawnego w/w
nieruchomości poprzez dokonanie opisanej w uchwale zamiany.
Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

