UCHWAŁA   NR  XXX/249/09
RADY   MIEJSKIEJ   W   LIPNIE
z dnia 22 kwietnia 2009 roku




w sprawie zamiany nieruchomości i utraty mocy Uchwały Nr XXX/229/09.



      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. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm./ uchwala sie co następuje :




§ 1. Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta Lipna na dokonanie zamiany spółdzielczego   własnościowego prawa do lokalu użytkowego Nr 2 o powierzchni 174,03 m², znajdującego się  w budynku Nr 19 na Os. Sikorskiego w Lipnie,  stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, na nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną numerem geodezyjnym działki 760/26 o powierzchni 0,0405 ha, położoną w Lipnie na Os. Sikorskiego 15, wpisaną do księgi wieczystej Nr 10581, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.

§  2. Traci moc Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















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

  


      Nieruchomość lokalowa Nr 2 o powierzchni użytkowej 174,03 m² stanowiąca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położona w Lipnie na Os. Sikorskliego 19 jest własnością  Gminy Miasta Lipna. W przedmiotowym lokalu mieściła się Filia Biblioteki Nr 4. Z dniem 01 kwietnia 2007 roku nastąpiła zamiana przedmiotowego lokalu na nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną numerem geodezyjnym działki 760/26 o powierzchni 0,0405 ha, położoną w Lipnie na Os. Sikorskiego 15, wpisaną do księgi wieczystej Nr 10581, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, gdzie obecnie mieści się Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. W związku z powyższym dokonanie zamiany tych nieruchomości jest uzasadnione. A zatem traci moc Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna.
Wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

