UCHWAŁA   NR............................
RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE
z dnia ..............................................



w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na
         Os. Sikorskiego 15 na własność gminy Miasta Lipna w zamian za zrzeczenie się
         roszczenia o przeniesienie prawa własności




        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 24 ust.1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala, co następuje :



§ 1. Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta Lipna na nabycie na własność Gminy Miasta Lipna nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 760/26 o powierzchni 0,0405 ha, położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15, dla której Sad rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr 10581. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                      PRZEWODNICZĄCA
                                                             

                                                                                                          Maria  Turska
 













U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

  


     Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Lipna – Obręb Nr 3 jako działka Nr 760/26 o powierzchni 0,0405 ha, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, Os. Sikorskiego i jest ujęta w Księdze wieczystej Nr 10581 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.
W przedmiotowym budynku znajduje się Filia Biblioteczna Nr 4 .Z dniem 01 kwietnia 2007 roku nastąpiła zamiana lokali użytkowych. Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie działająca w lokalu przy Os. Sikorskiego 19 otrzymała nieruchomość wyżej opisaną położoną na Os. Sikorskiego 15 z przeznaczeniem na działalność biblioteczną.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie przekaże przedmiotową nieruchomość na własność Gminie Miasta Lipna w zamian za zrzeczenie się roszczenia o przeniesienie prawa własności.
Wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.














                                                                                                  

