Z a r z ą d ze n i e Nr 65 /2011
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku nr
17 B przy ul. Bierzewickiej stanowiącego własność Gminy Miasta
Gostynina na nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyninie
przy ul. Ozdowskiego 5, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki
3253 o pow. 0,0818 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 i ust.
3 w związku z art. 37, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr
37/LIII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Burmistrz Miasta Gostynina
zarządza co następuje:
§1
Postanawia się dokonać zamiany lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 39,28 m. kw.
w znajdującego się w budynku nr 17 B przy ul. Bierzewickiej w Gostyninie usytuowanego
na działce 1901/6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste należnego udziału w gruncie,
dla której to nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina Sąd Rejonowy
w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą 21897 na nieruchomość zabudowaną położoną w
Gostyninie przy ul. Ozdowskiego, oznaczoną numerem działki 3253 o pow. 0,0818 ha
objętą księgą wieczystą KW 15943 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie
stanowiącą własność osoby fizycznej.
§2
W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości należy zastosować dopłatę,
której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§3
Warunki dokonania zamiany nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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