
 UCHWAŁA NR L/267/2014 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie zamiany działek nr 686/5 i 687/5, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny 

pomiędzy ul. Mrocką i ul. Wojska Polskiego. 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 

art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 r. poz. 518) oraz § 7 pkt 4 i § 13 pkt 3 Uchwały 

Nr XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości ( Dz.Urz. Województwa Łódzkiego poz. 

1308 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)  Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanych działek gruntu stanowiących 

własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny pomiędzy ul. Mrocką                 

i ul. Wojska Polskiego oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- 686/5 o pow. 3046 m², dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIX 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę 

wieczystą nr LD1B/00007664/4 ( Decyzja G.IV.8229/130/90 z 26 listopada 1990 r.), 

- 687/5 o pow. 2672 m², dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIX 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę 

wieczystą nr LD1B/00014591/3 ( Decyzja G.IV.7228-10/91 z 21 stycznia 1991 r.) 

 

 na niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

- 688/4 o pow. 2566 m², położoną w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego 

- 688/1 o pow. 148 m², położoną w obrębie 4 miasta Brzeziny, pod poszerzenie drogi 

publicznej gminnej ul. Mrockiej, 

- 886/6 o pow. 2993 m², położoną w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Hallera, 

dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę wieczysta nr LD1B/00009997/1, 

- 3815 o pow. 11 m², położoną w obrębie 8 miasta Brzeziny, pod poszerzenie skrzyżowania 

drogi wewnętrznej ul. generała Władysława Sikorskiego, stanowiącej własność Miasta 

Brzeziny z drogą publiczną gminną – ul. Mrocką, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - 

Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą                     

w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00038929/6. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

       WICEPRZEWODNICZĄCA RADY 

                  

                            Zofia Krawczyk 

 

 

 


