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Projekt

z dnia  15 czerwca 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 nastepuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mszczonów 
położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 2159 o pow. 0,1816 ha na niezabudowane 
nieruchomości położone w Mszczonowie stanowiące własność Pani Moniki Gaworek oznaczonej jako działka nr 
ew. 1400/6 o pow. 0,0199 ha oraz Pana Dariusza Konarskiego oznaczone jako działki nr ew. 1537/2 i 1400/4 
o łącznej pow. 0,1617 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

Na dzień dzisiejszy działki nr ew. 1537/2, 1400/4 stanowiące własnośc Pana Konarskiego Dariusza oraz działka nr 
ew. 1400/6 należąca do Pani Gaworek Moniki fizycznie zajęte są pod wybudowany I etap obwodnicy Mszczonowa 
oraz ulicę Rolniczą (poszerzenie). W związku z tym, iż Gmina Mszczonów w ostatnim czasie stała się 
właścicielem działki nr ew. 2159 o pow. 0,1816 ha możliwe jest uregulowanie powyższego stanu prawnego 
poprzez dokonanie zamiany nieruchomości w wynku czego Gmina nabędzie prawo własności działek nr ew. 
1537/2, 1400/4 i 1400/6 położonych w Mszczonowie o łącznej powierzchni 0,1816 ha w zamian za działkę nr 2159 
o pow. 0,1816 ha. Powyższa zamiana jest zaległą sprawą od czasu budowy I etapu obwodnicy Mszczonowa 
w związku z tym, aby finalnie zakończyć sprawy własnościowe i rozliczyć powierzchnie działek niezbędnym jest 
podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały, która umożliwi przeprowadzenie dalszej procedury. 
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