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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 z 11 czerwca 2010r. 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 jako działka nr ew. 1182/267 o pow. 0,0030 ha na niezabudowaną 
nieruchomość położoną w Mszczonowie stanowiącą własność Państwa Krzysztofa i Anny małż. Iżyckich 
oznaczonej jako działka nr ew. 1182/264 o pow. 0,0099 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 potrzebą utworzenia ciągu pieszo jezdnego do ul. Malinowej i uporządkowania terenu przylegającego 
do działki należącej do Gminy Mszczonów (teren lecznicy) pomiędzy Gminą Mszczonów a właścicielami działki 
sąsiedniej został spisany protokół uzgodnień, na podstawie którego dokonano podziałów geodezyjnych działek 
oraz uzgodniono, iż zostanie dokonana zamiana nieruchomości polegająca na tym, iż Gmina Mszczonów nabędzie 
prawo własności do działki nr ew. 1182/264 a Państwo Iżyccy nabędą prawo własności działki nr ew. 1182/267. 
W związku z tym, iż wartości zamienianych nieruchomości są nie równe rozliczenie nastąpi na podstawie operatów 
szacunkowych, które zostaną zlecone na tę okoliczność. Podstawą do zawarcia aktu notarialnego zamiany 
nieruchomości niezbędnym jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały w przedmiotowej sprawie. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 stycznia 2001 r.

zamiana Mszczonów 001

Zalacznik1.jpg






