Uchwała Nr XL/452/2005
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie zamiany nieruchomości.
Na podstawie art.13 ust.1 i art. 15 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 i Nr 281,
poz.2782) w związku z art.36 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. z 2003 roku Nr 80, poz.717, z 2004 roku Nr 6,
poz.41, Nr 141, poz.1492 i z 2005 roku nr 113, poz.954) oraz art.18 ust.2 pkt 9, lit a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ,
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr
214, poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 i z 2004 roku Nr 102,
poz.1055 i Nr 116, poz.1203), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego u c h w a l a, co
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą
Ostrowiec Świętokrzyski a Państwem Wiolettą i Andrzejem małż. Niziałek
w następujący sposób:
1) Państwo Wioletta i Andrzej małż. Niziałek przeniosą na rzecz Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski prawo własności nieruchomości położonej
w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Ogrodowej, oznaczonej nr działek 50/3, 50/4 i 50/6
o łącznej pow. 2109 m2 ( obręb 33, arkusz 2 ), ujawnionej w księdze wieczystej
KW Nr 42091,
2) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeniesie na rzecz Państwa Wioletty i Andrzeja
małż. Niziałek
prawo własności nieruchomości położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Ogrodowej, oznaczonej nr działek 68/10 i 68/11 o łącznej
pow. 2140 m2 ( obręb 20, arkusz 4 ), ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr
16428.
§ 2. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości, opisanych w § 1, zostaną
określone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zarządzeniu,
z uwzględnieniem - w przypadku różnicy wartości przedmiotów zamiany - dopłaty,
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 3. Wydatki związane z zamianą nieruchomości, o której mowa w § 1,
znajdują pokrycie w dziale 700, rozdział 70005 wydatków budżetowych miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na 2005 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

