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Projekt

z dnia  17 sierpnia 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 1990 r. 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 2010r., Nr 102, poz. 651 późn. zm) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Mszczonów położonych we wsi Lindów gm. Mszczonów oznaczonych jako działki nr ew. 100/2 i 100/3 o łącznej 
pow. 0,0070 ha na niezabudowaną nieruchomość położoną we wsi Lindów gm. Mszczonów stanowiącą własność 
Państwa Bożeny i Tadeusza małż. Mirgos oznaczonej jako działka nr ew. 101/9 o pow. 0,0070 ha. 

§ 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 wątpliwościami co do przebiegu granic pomiędzy działką należącą do Gminy Mszczonów a działką 
Państwa Mirgos zostało wykonane poprzez uprawnionego geodetę wskazanie granic, co potwierdziło, że Państwo 
Mirgos swoje ogrodzenie zlokalizowali na działce należącej do Gminy (teren ujęcia wody) w zamian za co działka 
Państwa Mirgos została częściowo zagrodzona przez Gminę jako strefa ochronna ujęcia wody. W związku 
z zawartym protokołem uzgodnień został dokonany podział geodezyjny mający na celu wydzielenie zagrodzonego 
terenu z działki Państwa Mirgos co dało powierzchnię 0,0070 ha w zamian za co z działki należącej do Gminy 
wydzielono taką samą powierzchnię należącej się Państwu Mirgos, na co strony wyraziły zgodę W związku 
z powyższym, aby finalnie zakończyć sprawy własnościowe i zawrzeć akt notarialny zamiany nieruchomości 
niezbędnym jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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