UCHWALA NR XXVIIII224/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowi~cych wlasnosc gminy Sochocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz'ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art.
37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z p6Zn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje:
§ 1. Wyraza zgod~ na sprzedai nieruchomosci gruntowych niezabudowanych
oznaczonych w ewidencji grunt6w numerami:
- 406/5,40517,404/5 0 lqcznej pow. 0,0824 ha,
- 406/6, 405/8, 404/6

0

lqcznej pow. 0,0807 ha,

- 406/8, 40511 0,404/8 olqcznej pow. 0,0796 ha,
- 406/12,405/14,4041120 lqcznej pow. 0,0806 ha,

- 889

0

pow. 0,0800 ha.

§ 2. Dzialki polozone Sq na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla
zbywanych nieruchomosci w Sqdzie Rejonowym w Plonsku prowadzona jest ksi~ga
wieczysta numer PL 1LlOOO 10704/9.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

Uzasadnienie
do UCHWALY NR XXVIIII224/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych stanowhlcych wlasnosc Gminy Sochocin

\

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<\.dzie
gminnym do wlasciwosci rady gminy nalety podejmowanie uchwal w sprawach
maj<\.tkowych, w tym dotycz<\.cych zbywania nieruchomosci, przekraczaj<\.cych zakres
zwyklego zarz<\.du.
W mysl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce
nieruchomosciami z zastrzezeniem wyj<\.tk6w wynikaj<\.cych z ustaw, nieruchomosci mog<\.
bye przedmiotem sprzedaZY, zamiany i zrzeczenia siy, oddania w uzytkowanie wieczyste,
w najem lub dzierzawy, uZyczenia, oddania w trwaly zarz<\.d C... ).
Zgodnie z art. 37 ust. 1 nieruchomosci s<\. sprzedawane lub oddawane
w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Przedmiotowe dzialki polo zone s<\. na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Uksztaltowanie dzialek korzystne jest dla jej zabudowy. Na obrzezach
znajduj<\. siy kanalizacja, gaz, wodoci~, energia elektryczna.
Zbycie dzialek wymienionych w Uchwale przysporzy Gminie Sochocin dodatkowe
srodki finansowe na realizacjy zadail.
Ceny sprzedaZy zostaly ustalone na podstawie operat6w szacunkowych
sporz<\.dzonych przez rzeczoznawcy maj<\.tkowego.
W zwiqzku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly dotycz<\.cy zbycia ww.
nieruchomosci.

Przewod
. 1

Dan ,

