ZARZĄDZENIE NR 392/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych,
położonych w obrębie wsi Nowy Gierałtów.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i § 6 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr
XXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.
Urz. Woj. Dol. z 2005 r. Nr 61, poz. 1322 ze zmianami) oraz na podstawie § 1 uchwały Nr XIX/137/12 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany pomiędzy
Gminą Stronie Śląskie, a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Nowy
Gierałtów - Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do zamiany n/w nieruchomości niezabudowane, wolne od obciążeń, położone w obrębie wsi
Nowy Gierałtów:
1. nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi: 119/3, 119/4 o łącznej pow. 276 m2, stanowiące własność
Gminy Stronie Śląskie na nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi: 64/5, 66/13 o łącznej pow. 1135 m2,
stanowiące współwłasność małżeńską Pani Iwony Pawlak i Pana Zbigniewa Pawlak,
2. nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 66/3 o pow. 200 m2, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie
na nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi: 66/19, 66/18 o łącznej pow.173 m2, stanowiące własność Pani
Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
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