Uchwała Nr 67/V/2007
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 lipca 2007r.
zmieniająca uchwałę nr 301/IV/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 2, 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz.
2603) uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale nr 301/IV/2005 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 „Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości o powierzchni 2150m kw
uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00034772/5, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dz. ew. 77/6 w obr. 42, stanowiącej własność Miasta Józefowa, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa uregulowaną w księdze wieczystej
KW Nr 37853, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. ew. 27 w obr. 44 o powierzchni 1165m kw., które położone są w Józefowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały
Rady Miasta Józefowa

zmieniająca uchwałę nr 301/IV/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości.

W dniu 21 stycznia 2005r. Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego nr 10 uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 34722 (dz ew. 77/2 w obr. 42 o powierzchni ok. 2200m2), która stanowi własność miasta Józefowa, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 7 tj. (dz. ew. nr 27 w obr. 44 o powierzchni
1165m2).
Po podjęciu przez Radę Miasta powyższej uchwały działka ewidencyjna nr 77/2 w obr. 42 o
powierzchni 2200m2 uległa dalszemu podziałowi geodezyjnemu mającemu na celu wydzielenie działki gruntu pod ulicę Kard. Wyszyńskiego (dz. ew. 77/7 o pow. 50m2). Dlatego też
zmieniło się oznaczenie geodezyjne oraz powierzchnia działki, która podlega zamianie. Na
mocy ostatecznej decyzji nr 08/07 z dnia 20 lutego 2007r. zastępcy Burmistrza Miasta Józefowa zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego dz. ew. 77/2 w obr. 42, zamieniana
działka otrzymała numer ewidencyjny tj. 77/6 a jej powierzchnia wynosi obecnie 2150m2.
Proszę zatem o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

