
Uchwała nr XXXVII/429/2005

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych na terenie Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 13 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) uchwala się, co

następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość nr 741/1 o powierzchni 0,04 ha położoną na terenie wsi

Mokrzeszów, będącą własnością Gminy Świdnica z nieruchomością nr 738/1 o powierzchni 0,05 ha

położoną na terenie wsi Mokrzeszów, będącej własnością Państwa Małgorzaty i Waldemara Gajewskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Malisz

- - -

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVII/429/2005

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych na terenie Gminy Świdnica

Zmiana nieruchomości położonych we wsi Mokrzeszów, wymienionych w uchwale jest korzystna

zarówno dla Gminy Świdnica, jak i dla Państwa Małgorzaty i Waldemara Gajewskich.

Nieruchomość nr 738/1 o powierzchni 0,05 ha położona na terenie wsi Mokrzeszów zostanie dołączona do

nieruchomości 738/2 o powierzchni 0,05 ha i sprzedana w drodze przetargu jako działka budowlana,

natomiast nieruchomość 741/1 zostanie połączona z nieruchomością 741/2 stanowiącą własność Państwa

Gajewskich.

Koszty przygotowania dokumentacji, aktu notarialnego i sądowe pokrywa Gmina Świdnica.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2005 roku.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Projekt uchwały został rozpatrzony przez

Komisję Rolną
na posiedzeniu w dniu 22.04.2005

Komisja wydała opinię pozytywną

Zastępca Wójta Zbigniew Kanicki

Sporządziła: Anna Jurkiewicz


