•

•

KW nr BY1B/00027532/0 i działka nr 104/2 o pow. 0,0089 ha, KW nr BY1B/00076158/2,
decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 407/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., znak:
WAB.II.6740.1326.2011.DP o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „rozbudowa ulicy
Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy”;
Przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Świeciu, oznaczonej
jako działka nr 2326/3 o pow. 0,1103 ha, KW nr BY1S/00049108/5, decyzją Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/ZRID/BP/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., znak:
WI.II.ZRID.BP.7830.3.2011.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału
przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+50026+595;, etap I – km 22+500-23+857”;
Przejęcie z mocy prawa przez Gminę Świecie nieruchomości położonej w Świeciu przy
ul. Sądowej, oznaczonej jako działka: nr 864/15 o pow. 0,0007 ha, nr 864/21 o pow. 0,1396 ha,
nr 864/23 o pow. 0,2668 ha, nr 864/24 o pow. 0,1148 ha, nr 864/29 o pow. 0,0125 ha,
nr 864/32 o pow. 0,0010 ha, nr 864/33 o pow. 0,1091 ha i nr 864/35 o pow. 0,0010 ha,
KW nr BY1S/00042460/1, decyzją Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada 2011 r., znak:
BAGiGG.6831.42.2011 zostały wydzielone pod publiczne drogi gminne.

5.2. Nabycie nieruchomości
•

•
•

W drodze zamiany z Gminą Miasto Bydgoszcz nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy
ul. Produkcyjnej 13, oznaczonej jako działka nr 16/14 o pow. 0,2326 ha wraz
z budynkiem biurowy o pow. użytkowej 489,35 m² i budynkiem portierni o pow.
użytkowej 8,86 m², zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00087480/8;
Zakup nieruchomości położonej w Rzeszynku, gmina Jeziora Wielkie, oznaczonej jako
działka nr 75/1 o pow. 0,0600 ha wraz z budynkiem – spichlerz o pow. użytkowej
258,38 m², zapisanej w księdze wieczystej BY1M/00013392/6 za cenę 145 360,00 zł;
Zakup nieruchomości położonej w Gaj-Grzmięca, oznaczonej jako działka nr 34 o pow.
0,3600 ha wraz z budynkiem o pow. użytkowej 308,80 m² i wiatą drewnianą z podłożem
betonowym o pow. użytkowej 61 m², zapisanej w księdze wieczystej TO1B/00026624/1,
za cenę 399 800,00 zł.

5.3. Dochody z mienia

5.3.1.
•

Dochody ze sprzedaży nieruchomości

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

4 333,73 zł

w tym:
Raty za sprzedaż nieruchomości w Świeciu przy ul. Sądowej 18
Razem

4 333,73 zł

5.3.2.
•

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

110 872,98 zł

w tym:

20

