
UCHWAŁA NR XIX/104/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.15 ust. 1 i art. 6 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

Rada Gminy  w Dwikozach uchwala, co następuje

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Dwikozach, w obrębie 4,  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 1110/29, 1110/30, 1110/29 o łącznej powierzchni 0,0071 ha, stanowiących 
własność Gminy Dwikozy na nieruchomość położoną w Dwikozach, w obrębie 4, oznaczoną numerem działki 
1086/3, o powierzchni 0,0201 ha,  stanowiącą własność osoby fizycznej Pawła Kopeć.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Zamiana jest umową, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy
w zamian za zobowiązanie się przeniesienia własności innej rzeczy.

Powołany art. 15 ust. 1, zdanie pierwsze, ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości
dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana nieruchomości następuje
w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie
z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

W wyniku zamiany nieruchomości objętych niniejszą uchwałą gmina pozyska nieruchomość oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 1086/3, na której znajduje się fragment drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej, a druga strona zamiany pozyska własność nieruchomości oznaczonej numerami działek 1110/29,
1110/30 oraz 1110/31 stanowiące zwarty kompleks gruntu. Na działce nr 1110/31 znajduje się malutki
fragment fundamentów, które należą do właściciela działki 1086/4.

Wszystkie działki bezpośrednio ze sobą graniczą i przeznaczone są do zamiany z działką 1086/3, na
której wybudowany jest fragment drogi gminnej, o nawierzchni asfaltowej. Natomiast na działce nr 1110/31
znajduje się fragment fundamentów, które należą do właściciela działki 1086/4. Na działkach nr 1110/29
i 1110/30 znajdują się pozostałości nieczynnej przepompowni ścieków. Istniejące budowle: fragment
fundamentów i przepompowania są w złym stanie technicznym i nie przedstawiają wartości. Wartość
przedstawia natomiast fragment drogi, który jest wykonany z nawierzchni asfaltowej, na podbudowie
z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku. Wszystkie działki są bardzo małe obszarowo, nie
spełniają wymogów działek budowlanych, przeznaczone do zamiany, w celu uregulowania stanów prawnych
i uporządkowania granic.

Zamiana w/w nieruchomości jest zasadna, albowiem przekazana działka Gminy stanowić będzie
rekompensatę za cenę, którą gmina musiałaby zapłacić za nieruchomość przeznaczoną i wykorzystywaną na cel
publiczny w drodze umowy nabycia. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest racjonalne
i uzasadnione

Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
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