
UCHWAŁA NR 188/19 
RADY MIASTA TORUNIA 
z dnia 12 września 2019 r. 

 
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą 
prawną. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, której przedmiotem będą: 
1) ze strony Gminy Miasta Toruń - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona 

w Toruniu przy ul. Henryka Strobanda 6/Grasera 2, stanowiąca projektowaną działkę 
nr 171/1, o powierzchni 1,2012 ha, obręb 30, zapisana w księdze wieczystej KW 
nr TO1T/00031768/7; 

2) ze strony osoby prawnej - prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność 
Skarbu Państwa, położonego w Toruniu oraz Złejwsi Wielkiej, ob. Stary Toruń, zapisanego 
w księdze wieczystej KW nr TO1T/130286/8, oznaczonego geodezyjnie jak niżej: 
 działka nr 10/2, o pow. 0,6102 ha, ob. 25,  
 działka nr 13, o pow. 0,7167 ha, ob. 23,  
 działka nr 50, o pow. 0,3640 ha, ob. 25,  
 działka nr 53, o pow. 0,0077 ha, ob. 25,  
 działka nr 56, o pow. 0,4001 ha, ob. 25,  
 działka nr 63, o pow. 0,0543 ha, ob. 25,  
 działka nr 68, o pow. 0,5273 ha, ob. 25,  
 działka nr 71, o pow. 1,7252 ha, ob. 25,  
 działka nr 79, o pow. 0,0642 ha, ob. 22,  
 działka nr 86, o pow. 1,0272 ha, ob. 25,  
 działka nr 89, o pow. 0,2187 ha, ob. 25,  
 działka nr 93, o pow. 0,0231 ha, ob. 25,  
 działka nr 260/2, o pow. 1,7700 ha, ob. Stary Toruń 
 działka nr 262/1, o pow. 1,2300 ha, ob. Stary Toruń, 
o łącznej powierzchni 8,7387 ha.  

 
§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, o których mowa w § 1 

należy zastosować dopłatę, której wartość będzie równa różnicy wartości zamienianych 
nieruchomości.   

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 
270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309 i poz. 1589. 


