Uchwała nr X / 91 / 07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr
48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974, Nr 173 poz.1218 ), uchwala się co następuje:
§1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem geod. 237/2 , położonej w Kowalewie Pom. przy ul. Chopina -na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej .
§ 2.Przeznaczyć do sprzedaży pozostałą część nieruchomości oznaczonej numerem geod.
233 , położoną w Kowalewie Pom. przy ul. Bat.Chłopskich 16. Dopuszcza się sprzedaż w
częściach , w tym jako samodzielne lokale mieszkalne z równoczesnym oddaniem w
wieczyste użytkowanie udziału do gruntu.
§ 3. Dokonać zamiany działki oznaczonej numerem geod. 382/2 ,położonej w Wielkim
Rychnowie na część działki oznaczonej numerem geod. 222/2 niezbędnej do przebudowy
skrzyżowania , położonej w Wielkim Rychnowie - z obowiązkiem dokonania dopłaty z tytułu
różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
W przypadku nie dojścia do transakcji o której mowa wyżej dopuszcza się możliwość
zamiany działek o równych powierzchniach , bez obowiązku dokonania dopłat.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie Pomorskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

