
Uchwała nr XII - 97 / 04
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 lutego  2004 roku

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9  lit.  „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, 
poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568) oraz art.13 ust. 1 i art. 15 ust 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. .Dz. U. Nr 46, poz.543, 
z 2001 r. Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, 
poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 oraz Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 80, poz.717, poz.720 i poz.721, 
Nr 96, poz.874, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, 
poz.39)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ l.

Wyraża  się  zgodę  na  zamianę  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej 
własność  Gminy  Baborów,  położonej  w  Baborowie,  oznaczonej  w  ewidencji 
gruntów  jako  działka  nr  440  o  powierzchni  0,5210  ha,  zapisanej  w  Księdze 
Wieczystej nr Kw 21222 
na nieruchomość stanowiącą współwłasność 
- Pana Joachima Ściermoch  zam. Baborów ul. Powstańców  - udział 22/24
- Skarbu Państwa  - udział 2/24
położoną w Baborowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 422 
o powierzchni 0,4000 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej nr Kw 13168.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Baborowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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