
ZARZĄDZENIE NR 802/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu użytkowego z dnia 
29.11.1994 r. Rep.A Nr 5489/1994, położonego przy ul.  Mikołaja Kopernika 4 w Świebodzicach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., 
poz. 446 z późn.zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
Dz.U z 2016 r.,poz.2147 z późn.zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
( tj. z 2000 r. Nr 80 poz.903 z późn.zm.) , zarządza co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu użytkowego 
o pow. 121,80 m2 , z dnia 29.11.1994 r.,Rep.A Nr 5489/1994 , położonego na działce nr 418/12 przy ul. 
Mikołaja Kopernika 4 w Świebodzicach spowodowanej omyłkowym pominięciem faktu , iż część 
przedmiotowego lokalu - WC , o pow. 6,80 m2 znajduje się na sąsiedniej nieruchomości -  zabudowanej 
działce gruntu nr 418/62 położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

Gmina Świebodzice sprzedała dnia 29.11.1994 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 5489/1994 Pani
Józefie Nazarkiewicz /następca prawny Marzena Sosnowicz/ lokal użytkowy składający się z dwóch
przedsionków ,sali konsumpcyjnej , zmywalni , kuchni i WC o łącznej powierzchni użytkowej 121,80
m2 , położony przy ul. Mikołaja Kopernika 4 w Świebodzicach dla którego to lokalu Sąd Rejonowy
w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych założył księgę wieczystą KW nr SW1S/00025569/3 ,
z którym to lokalem związany był udział wynoszący 2500/10000 w nieruchomości wspólnej , którą
stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 418/12 oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW Nr SW1S/00024380/7,
przy czym omyłkowo pominięto fakt , iż część przedmiotowego lokalu - WC , o powierzchni 6,80 m2

znajduje się na nieruchomości sąsiedniej - zabudowanej działce gruntu nr 418/62 , o powierzchni
0,0292 ha położonej w Świebodzicach, przy ul. Mikołaja Kopernika 4A , a co za tym idzie
z przedmiotowym lokalem związany jest ponadto udział wynoszący 207/10000 w nieruchomości
wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 418/62 oraz części budynku i urządzenia , które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KW Nr SW1S/00040523/0.

Zatem w związku z opisanym wyżej stanem faktycznym nieruchomości , zmiana umowy
użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu użytkowego z dnia 29.11.1994 r. , Rep.A Nr 5489/1994
jest w pełni uzasadniona.

Sporządził: Władysław Gidelski
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