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Zarządzenie nr 72/ 2015 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 8 lipca 2015 r. 
 
 
w sprawie zawarcia umowy zamiany prawa własności nieruchomości lokalowych bez 
obowiązku dokonywania dopłat. 
 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), Uchwały Nr 
88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących 
mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie i Uchwały Nr 124/2012 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008 r. oraz Uchwały Nr 84/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z 
dnia 26 maja 2015 r. 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Zawrzeć umowę zamiany nieruchomości lokalowych pomiędzy P. Ewą i Zygmuntem 
Warmke a Gminą i Miastem Jastrowie na następujących warunkach: 
 

1. Państwo Ewa i Zygmunt Warmke przeniosą na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie 
własność lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 30,90 m2, wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr 
PO1Z/00031901/3, udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie 
współużytkowania wieczystego ułamkowej części 1710/ 10000 gruntu położonego w 
Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 1, posadowionym na działce gruntu nr 1557 o pow. 
0,0402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00018011/0. 

2. Gmina i Miasto Jastrowie przeniesie na rzecz Państwa Ewy i Zygmunta Warmke lokal 
mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 23,06 m2, nie posiadający urządzonej księgi 
wieczystej, wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem gospodarczym 
o pow. użytkowej 7,00 m2, udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w 
prawie współużytkowania wieczystego ułamkowej części 1329/ 10000 gruntu 
położonego w Jastrowiu przy ul. 10 Pułku Piechoty 23, posadowiony na działce 
gruntu nr 880 o pow. 1026 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00019519/8. 

3. Zamiana powyższych lokali mieszkalnych nastąpi bez obowiązku dokonywania 
dopłat. 
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§ 2. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości opisanych w & 1 zostaną określone w 
protokole uzgodnień zawartym pomiędzy stronami.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


