Uchwała Nr XXI/136/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012 r.

zmieniająca
Uchwałę
Nr
XIX/124/2012
Rady
Powiatu
Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
zabudowanej oznaczonej działką nr 451 o powierzchni 0,3180 ha położoną
w obrębie 1 – miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń stanowiącą własność Powiatu
Sztumskiego, na nieruchomość zabudowaną oznaczoną działką nr 611
o powierzchni 0,1647 ha położoną w obrębie 1- miasta Dzierzgoń,
gmina Dzierzgoń, stanowiącą własność Miasta i Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.), art. 13, 25b ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego,
uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XIX/124/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej
oznaczonej działką nr 451 o powierzchni 0,3180 ha położoną w obrębie 1 – miasta
Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń stanowiącą własność Powiatu Sztumskiego, na nieruchomość
zabudowaną oznaczoną działką nr 611 o powierzchni 0,1647 ha położoną w obrębie
1- miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń, stanowiącą własność Miasta i Gminy Dzierzgoń w taki
sposób że w podstawie prawnej po wyrażeniu „...art. 13” dodaje się wyrażenie
„art. 14 ust. 3 i 5”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z tym, iż zamiany nieruchomości dokonuje się bez obowiązku dokonywania
dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości zaistniała koniczność
rozszerzenia podstawy prawnej o art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne.

