ZARZĄDZENIE NR 0050.1091.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 10 stycznia 2013 roku
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Jelenia
a Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

Góra

Na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,
- uchwały nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie
określania zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 130, poz. 2304),

-

zarządza się, co następuje:
§1
1. Wyrazić zgodę na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Jelenia Góra
połoŜonego w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II w granicach działki nr 17/1
o powierzchni 0,0119 ha, obręb 28 NE AM-7, zabudowanego stacją redukcyjną gazu
wchodzącą w skład przedsiębiorstwa gazowniczego na prawo uŜytkowania wieczystego
gruntu połoŜonego w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej w granicach działki
nr 757/1 o powierzchni 0,0084 ha obręb Sobieszów II AM-21 przysługującego
Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.
2. Zamiana gruntów następuje w celu realizacji zadań własnych Miasta związanych
z usługami sportu i rekreacji.
3. Rozliczenie wycenionych nieruchomości i ewentualnych dopłat wynikających z róŜnicy
wartości nieruchomości ustalone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
4. Koszty opłat sądowych i notarialnych ponosi kaŜda ze Stron w zakresie jej dotyczącym.
§2
Źródłem pokrycia zobowiązań Miasta wynikających z niniejszej umowy będą środki budŜetowe.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 0151-1477/V/10 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia
2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją
redukcyjną gazu, połoŜonej w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II – w drodze bezprzetargowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Hubert Papaj
Zastępca Prezydenta Miasta

