Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 30 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/538/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali

Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.
„a”
ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t. j.) oraz art. 15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j. z późn. zm.), - Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 2
w Iławie o pow. 31,02 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,00 m2 i udziałem 3/100 w gruncie oznaczonym w ewidencji
gruntów i budynków m. Iławy w obrębie 10 jako działka nr 76 o pow. 365 m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi
księgę wieczystą KW EL1I/00023456/5 i urządzeniach z których lokal ten został wydzielony, a służących do wspólnego
użytku będącego własnością Gminy Miejskiej Iława, na prawo własności lokalu nr 9 położonego przy ul. Kościuszki 27
w Iławie o pow. 26,28 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,00 m2 dla którego jest prowadzona księga wieczysta
lokalowa KW EL1I/00024343/7 i udziałem 70/1000 w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Iławy
w obrębie 10 jako działka nr 48 o pow. 365 m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW
EL1I/00009498/7 i urządzeniach z których lokal ten został wydzielony, a służących do wspólnego użytku będącego
własnością osoby fizycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Gmina Miejska Iława jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Grunwaldzkiej 2 - zwróciła się do właściciela lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Kościuszki
27 o zamianę lokali w celu realizacji zadań gminy. Z wyceny lokali wynika różnica do dopłaty na rzecz gminy
w wysokości o 16 600,00 zł – kwota ta zostanie uregulowana na konto Gminy Miejskiej Iława do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
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