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UCHWALA Nr ~al/xLV (A~
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.),
Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje:

§1.

1. Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości:
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/1 o pow. 0.0568 ha położonej
w obrębie Zaręby dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi księgę
wieczystą KW OSIP/00016433/1, stanowiącej własność Gminy Chorzele,
na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 438/2 o pow. 0.0562 ha
położonej w obrębie Zaręby dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi
księgę wieczystą KW OSIP/0000596111, stanowiącej własność Pana
Waldemara Piórkowskiego.

§2.
Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości o których mowa w ust. 1
zawierają wykaz stanowiący załącznik nr 1 i mapa stanowiąca załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 1 Gminy Chorzele.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zamiana dz. Nr 935/1 o pow. 0.0568 ha stanowiącej własność Gminy Chorzele na dz. Nr
438/2 o pow. 0.0562 ha stanowiącej własność Pana Waldemara Piórkowskiego, następuje w
celu dokonania regulacji granic działek o numerach przed podziałem 438 i 935.



Załącznik nr 1 do uchwały
nr lt0l ( ~LV lA ~ Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 roku.

WYKAZ
właścicieli działek będących przedmiotem zamiany położonych

w m. Zaręby

Dz. Nr 935/1 udział: I/I Gmina Chorzele

Dz. Nr 438/2 udział: III Waldemar Piórkowski
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Za\ącznik nr2 do uchwały
nr ~Il'l, (X LV!Al, Rady Miejskiej

w Chorze\ach
z dnia 29 września 20\4 roku.
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