UCHWALA Nr XXII/183/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci
gruntowej stanowi~cej wtasnosc gminy Sochocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013 poz. 594) oraz art. 13 ust.l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku

0

gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651

z poin. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje :
§ 1. Wyraza zgody na sprzedaZ zabudowanej nieruchomosci gruntowej oznaczoneJ
w ewidencji gruntow numerem dzialki 87/3

0

pow. 0,0900 ha polozonej na terenie

przeznaczonym pod uslugi podstawowe w miejscowosci Smardzewo.
Dla zbywanej dzialki w Sqdzie Rejonowym w Plonsku prowadzona jest ksiyga
wieczysta numer PL 1Ll0004663 8/9.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.
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Uzasadnienie
do UCHWALY NR XXIII183/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci
gruntowej stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin
Zgodnie z art.

18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca

1990 roku

o samorzqdzie gminnym do wlasciwosci rady gminy nalezy podejmowanie uchwal
w sprawach majqtkowych, w tym dotyczqcych zbywania nieruchomosci, przekraczajqcych
zakres zwyklego zarzqdu.
W mysl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 Slerpma 1997 roku

0

gospodarce

nieruchomosciami z zastrzezeniem wyj qtk6w wynikajqcych z ustaw, nieruchomosci mogq bye
przedmiotem sprzedazy, zamiany i zrzeczenia si y, oddania w uzytkowanie wieczyste,
w najem lub dzierzaw y, uzyczenia, oddania w trwaly zarzqd.
Pan Dawid Bramowicz zam. Wierzb6wiec , 09-110 Sochocin zwr6cil si y z prosbq do
W6jta Gminy Sochocin

0

sprzedaz dzialki or 87/3

0

pow. 0,0900 ha polozonej we wsi

Smardzewo.
Cena sprzedazy zostala ustalona na podstawie szacunku sporzqdzonego przez
rzeczoznawc y majqtkowego z zakresu szacowania nieruchomosci.
W zwiqzku z powyzszym
nieruchomosci.

przedstawiam projekt

uchwaly

dotyczqcy zbycia

