U C H W A L A Nr XXVIII/223/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zamiany gminnej nieruchomosci na nieruchomosc
Skarbu Pans twa

b~d~cej

stanowi~c~

wlasnosc

w uiytkowaniu wieczystym osoby prawnej

Na podstawie art.18 ust,1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzetdzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z p6in. zm.) art. 15 ust.l i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku

0

gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102,

poz.651 z p6in. zrn.) Rada Gminy u c h w a I a , co

§ 1. Wyraza
po!ozonych we
nr :10411

0

WSI

si~ zgod~

na

zamian~

nast~puje

:

niezabudowanych nieruchomosci gruntowych

Kolonia Sochocin , oznaczonych w ewidencji grunt6w dzia!kami

pow. 0,0100 ha

i 105/6

0

pow. 0,1095 ha , dla kt6rych IV Wydzia! Ksictg

Wieczystych Setdu Rejonowego w P!onsku prowadzi ksi~g~ wieczystet Nr P11L100010704/9
oraz nr 124/2

0

pow. 0,2315 ha wpisanej do

ksi~gi

wieczystej Nr PLlLl00045652/3,

stanowietcych w!asnosc Gminy Sochocin, na niezabudowanet nieruchomosc oznaczonet
ewidencyjnie dzia!ket nr 143/2

0

pow. 0,3799 ha po!ozonet we wsi Kolonia Sochocin,

stanowietcej w!asnosc Skarbu Panstwa

b~detcej

w uzytkowaniu wieczystym osoby prawnej -

Polskiego Zwiqzku Dzia!kowc6w z siedzibet w Warszawie, dla kt6rej IV Wydzia! Ksictg
Wieczystych Setdu Rejonowego w P!onsku prowadzi

ksi~g~

wieczystct Nr PLl Ll100029206/4 .

§ 2. Wykonanie uchwa!y powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwa!a wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

UZASADNIENIE
DO UCHW AL Y Nr XXVIII/223/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014
w sprawie zamiany gminnej nieruchomosci na nieruchomosc stanowi~ca
wlasnosc Skarbu Paitstwa bfd~cej w u:iytkowaniu wieczystym osoby prawnej

Gmina Sochocin jest wlascicielem gruntow polozonych we wsi Kolonia Sochocin,
oznaczonych ewidencyjnie dzialkami nr: 10411, 105/6 i 124/2 0 lqcznej pow. 0,3510 ha,
faktycznie uzytkowanych przez Polski Zwi'lZek Dzialkowcow z siedzibq w Warszawie.
W celu uregulowania praw wlasnosci do w/w nieruchomosci Polski Zwi'lZek
Dzialkowcow zwrocil si~ z prosbq do Wojta Gminy Sochocin 0 dokonanie zamiany gruntow,
poprzez przekazanie na rzecz Gminy dzialki nr 143/2 0 pow. 0,3799 ha polozonej we wsi
Kolonia Sochocin, b~dqcej wlasnosciq Skarbu Pans twa w uzytkowaniu wieczystym Polskiego
Zwi'lZku Dzialkowcow, w zamian za utytkowane wyzej grunty.
Po uzyskaniu zgody Rady Gminy na dokonanie ekwiwalentnej wzajemnej zamiany
gmina Sochocin przekaze Polskiemu Zwi¢owi Dzialkowcow nieruchomosc 0 lqcznej pow.
0,3510 ha w zamian zyskujqc nieruchomosc 0 pow. 0,3799 ha, ktora urnozliwi komunikacj~
z pozostalymi gruntami polozonymi we wsi Kolonia Sochocin, stanowiqcymi wlasnosc gminy
i ich zagospodarowanie .
Ekwiwalentnosc zamiany zostala ustalona stosownie do przepisow rozdzialu 8 dzialu
II ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami poprzez dokonanie wycen w/w nieruchomosci
przez rzeczoznawc~ majqtkowego w marcu 2014 r.
Wartosc dzialki nr 143/2 zostala okreslona na kwot~ 7000,00 zl zas dzialek
oznaczonych w ewidencji gruntow nurnerami : 10411, 105/6 i 124/2 na lqcznq kwot~
6 500,00zl .
Przeznaczenie w/w gruntow na cele zamiany jest ich rozdysponowaniem do czego
zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 0 samorzqdzie gminnym wymagane
jest uzyskanie zgody Rady Gminy.
W zwi'lZku z powyzszym podj~cie przedmiotowej uchwaly jest zgodne z prawem
i uzasadnione.

