
Uchwała  Nr  200/XVII/2008
Rady  Miejskiej  w  Lubaczowie

z  dnia  6 lutego 2008 r.

w  sprawie  dokonania zamiany  nieruchomości  

        Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkt  9 lit. a)  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2001 r.  Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust.1 i  art. 
14 ust. 3 i 5  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), 

Rada Miejska  w Lubaczowie
uchwala co następuje:

§ 1
1.  Wyraża się zgodę na:
1)  dokonanie  zamiany nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Lubaczów 
zabudowanej  budynkiem  byłego  kina  "Melodia",   położonej  w  obrębie  Lubaczów  przy  ul. 
Kościuszki,   oznaczonej   w   operacie  ewidencji   gruntów  i  budynków  jako  działka  nr   3662/1
o   pow.    0,1764  ha,    objętej   księgą  wieczystą   Nr   29829   prowadzoną  przez  Sąd  Rejonowy
w  Lubaczowie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych,
-  na  nieruchomość  stanowiącą  własność  Powiatu  Lubaczowskiego,   niezabudowaną,   położoną 
w obrębie Lubaczów przy ul. Technicznej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
MIELEC Podstrefa Lubaczów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 
nr:   3200/6 o pow. 1,4200 ha,   3201/3 o pow. 0,0138 ha,  3217/6  o pow.  0,0517 ha (łączna 
powierzchnia  1,4855 ha),  objętą  księgą wieczystą  Nr  41619  prowadzoną  przez  Sąd  Rejonowy
w  Lubaczowie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych, 
2)  nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze 
budynku  Przychodni  Rejonowej,  ustanowionego  na  rzecz  Powiatu   Lubaczowskiego  na 
nieruchomości  położonej  w  obrębie  Lubaczów  przy  ul.  Kopernika  1,   oznaczonej  w  operacie 
ewidencji gruntów  jako działki nr nr: 2640/4,  2646/5,  2646/7,  2646/9,  2642,  2641/2,  2645, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów,  ujawnionego w dziale III księgi wieczystej  KW 
Nr 16238  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy w  Lubaczowie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych.
2.  W przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości nie będą dokonywane dopłaty.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Lubaczowa.

 § 3

Nadzór  nad  realizacją uchwały  powierza  się  Komisji  Budżetowo-Gospodarczej  Rady  Miejskiej 
w Lubaczowie.

 § 4

Uchwała   wchodzi  w  życie   z   dniem   podjęcia.



Uzasadnienie:

     Zarząd Powiatu w Lubaczowie wystąpił z prośbą o dokonanie zamiany : 
-   nieruchomości  stanowiącej   własność  Gminy Miejskiej  Lubaczów  zabudowanej  budynkiem 
byłego  kina  "Melodia",  położonej  przy  ul.  Kościuszki  w  Lubaczowie,  oznaczonej  w  operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3662/1 o pow. 0,1764 ha, objętej KW Nr 29829; 
niezbędnej Powiatowi Lubaczowskiemu w celu wykonywania zadań własnych w zakresie edukacji 
publicznej z przeznaczeniem na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie,
-  na  nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Lubaczowskiego,  niezabudowaną,  położoną 
przy  ul.  Technicznej  w  Lubaczowie,  na  terenie  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK 
MIELEC Podstrefa Lubaczów,  oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 
nr nr 3200/6,  3201/3, 3217/6 o łącznej pow. 1,4855 ha,  objętą KW Nr 41619;
oraz  przejście  prawa użytkowania pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku 
Przychodni  Rejonowej,  ustanowionego  na  rzecz  Powiatu   Lubaczowskiego  na  nieruchomości 
położonej w obrębie Lubaczów przy ul. Kopernika 1,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
jako działki nr nr: 2640/4,  2646/5,  2646/7,  2646/9,  2642,  2641/2,  2645,  stanowiącej własność 
Gminy  Miejskiej  Lubaczów,   ujawnionego  w  dziale  III  księgi  wieczystej   KW  Nr  16238 
prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy w  Lubaczowie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych ;
bez dokonywania dopłaty w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
     Wyrażenie  zgody na  zamianę  w/w  nieruchomości  pozwoli  na  zrealizoanie  przez  Powiat 
Lubaczowski zadań własnych w zakresie edukacji publicznej, natomiast Gmina Miejska Lubaczów 
powiększy  gminny  zasób  nieruchomości  objętych  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego 
Terenów   Wytwórczo  –  Składowych  położonych  przy   ul.  Technicznej   w   Lubaczowie      oraz
 poprawi warunki lokalowe pod potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej.


