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Projekt

z dnia  11 maja 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie zamiany nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mszczonów 
położonej w Mszczonowie oznaczonej nr ew. 1063/4 o pow. 0,0533 ha na niezabudowaną nieruchomość 
stanowiącą własność Geotermii Mazowieckiej S.A. położoną w Mszczonowie oznaczoną nr ew. 1778/16 o pow. 
0,0577ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

W związku z tym, iż w najbliższym czasie Geotermia Mazowiecka S.A. planuje budowę budynku dla potrzeb 
rozbudowy systemu geotermalnego o moduł sprężarkowych pomp ciepła a tym samym braku wolnej powierzchni 
wystapiła do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o dokonanie zamiany nieruchomosci polegającej na tym, iż 
Geotermia S.A. przekaże na rzecz Gminy Mszczonów niezabudowaną działkę nr ew. 1778/16 o pow. 0,0577 ha 
przy ul. Tarczyńskiej, w zamian za co Gmina przekaże na rzecz Geotermii S.A. niezabudowaną działkę nr ew. 
1063/4 o pow. 0,0533 ha położoną w Mszczonowie ptzy ul. Sienkiewicza. Ponieważ powierzchnie zamienianych 
nieruchomości są nierówne rozliczenie nastąpi wg operatów szacunkowych. Propozycja dokonania zamiany została 
przedstawiona na posiedzieniu Komisji Rozwoju, której to opinia była pozytywna w ziwązku ztym celem 
przeprowadzenia dalszej procedury niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską. 
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