
UCHWAŁA NR XIX/105/2016
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 Winiarach, w obrębie 23,  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 630 o powierzchni 0,1176 ha, wpisanej w księdze wieczystej KI1S/00093388, 
stanowiącej własność Gminy Dwikozy na nieruchomość położoną w Winiarach, w obrębie 23, oznaczoną 
numerem działki 86/8, o powierzchni 0,17 ha, zabudowaną, stanowiącą własność osoby fizycznej Bernardy 
Michno.

§ 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 86/8, na której wybudowana została szkoła wraz z domem nauczyciela
oraz droga dojazdowa, a druga strona zamiany pozyska własność nieruchomości oznaczonej numerem działki
630, stanowiącą w planie zagospodarowania przestrzennego grunty orne. Pozyskana od Gminy nieruchomość
służyć stronie będzie do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej
numerem działki 886 stanowiącej jej własność.

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.

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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest racjonalne i uzasadnione.
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