
UCHWAŁA NR Y\XXIV l 2 42 l 22

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 20 września2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomoŚci

położonych we wsi Radoszki.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt9lit a ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. IJ. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.|), art. 75 ust. 1 i art. 3] ust. 2 pkt 4 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcę nieruchomościami (Dz. U. z 202| r., poz. |899

zpoźn. zm.z),Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Wyraża zgodę na Zamuanę nieruchomości niezabudowanej, poŁoŻonej we wsi

Radoszki, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 1/15 o pow. 0,0272 ha, nr 1116 o

pow.0'0091 hainr 7lI7 o pow. 0,0674ha(łącznie o pow.0,1043 ha) stanowiącej własność

Gminy Bartniczka. powstałej w wyniku podziału działki ff. IlI2 (Decyzja

Wl$R.683I.5.3.2022.G.G) zapisanej w księdze wieczystej Nr T018/0002515612 na

nieruchomość niezabudowaną, położoną we wsi Radoszki, o pow. 0'0984 ha, oznaczoną w

ewidencji gruntów działkąnt Il22, stanowiącą własność osoby ftzycznej, powstałej w wyniku

podziału działki nr 1/11 (Decyzja WISR.683I.4.4.2O22.G.G) zapisaną w księdze wieczystej

Nr TOl8/0001902316.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Prre* odn /zący Ęady Gminy

,t""#ri&,

' ) Zmiarty tekstu jednolitego w1mienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2022r.,poz. 1005, poz. l079
i poz. 1561.

'1 Zmiany teksfu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2O21r.' poz. 815.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z Ż02l r', poz. 1899 ze Zm.) _ nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu

terytorialnego mogą byó przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osoby

fizycznej. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której

wysokośó jest równa wartości zamienianych nieruchomości. w przypadku dokonania zamiany stroną

zobowiązaną do dopłaty będzie osoba flzyczna

Przedmiotem zamiany są nieruchomości położone we wsi Radoszki, oznaczone w ewidencji

gruntów działkami:

1) nr ll15, nr Il116 i nr Il11o pow. 0,1043 ha, stanowiąca własność Gminy Bartniczka, zapisana w

księdze wieczystej Nr To 1 B/00 0Ż51 5 6 l 2,

2) nr ll22 o pow. 0,0984 ha, stanowiąca własność osoby ftzycznej, zapisana w księdze wieczystej

Nr TOlB/00000019023/6

Nieruchomość stanowiąca własnośó osoby prawnej, o pow. 0,0984 ha, oznaczona w ewidencji

gruntów działkąnr Il22, to grunty zajęte pod drogę, a nieruchomośó oznaczona w ewidencji gruntów

działkami nr lll5,nr 1176 iłlr lll7o pow. 0'1043 ha' stanowiące własność Gminy Bartniczka, to

droga. Zamiana w/w nieruchomości jest związana z regulacją stanu prawnego tych nieruchomości.

3'1 
'"" Zamiana w/w nieruchomości polega natym, Żę

1'l Gmina Bartniczka przekaże narzecz osoby fizycznej w/w nieruchomości oznaczone w ewidencji

gruntów dziaŁkami nr 1/15, nr 1176 irr Il77 o pow. 0,1043 ha,

2l osoba ftzyczna przekaŻe La rzecz Gminy Bartniczka w/w nieruchomośó oznaczoną w ewidencji

gruntów dzlałkąnr ll22 o pow' 0'0984 ha,

Waftość zamienianych nieruchomości zostanię ustalona przezrzeczoznawcę majątkowego.

Zamiana wyżej opisanej nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie o gospodarce

nieruchomościami - w oparciu o przepisy art. l5 ust. 1.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.


