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UCHWALA NR XIXl163/2013 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 marca 2013 

w sprawie zamiany nieruchomosci 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz1ldzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.l591 z porn. zm.) w zwi~ku z art. 13 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.201O r. Nr 102 poz.651 
z pOrn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje : 

§ 1. WyraZa zgod~ na zamian~ nieruchomosci gruntowej stanowi1lcej wlasnosc Gminy 
Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka numer 120/1 0 powierzchni 0,0182 ha 
polozonej w obr~bie Kolonia Sochocin, dla ktorej S1ld Rejonowy w Ploilsku prowadzi ksi~g~ 
wieczyst1l KW PLIL/00045652/3, na nieruchomosc gruntow1l b~d1lc1l wlasnosci1l Grzegorza 
i Magdaleny Anny Morawskich, oznaczon1l w ewidencji gruntow jako dzialka numer 40/2 
o powierzchni 0,0039 ha , polozon1l w obr~bie Kolonia Sochocin, dla ktorej S1ld Rejonowy 
w Ploilsku prowadzi ksi~g~ wieczyst1l KW PLIL/00023873/8. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§.3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

i zlcy Rady 

Dari~t~ 



Uzasadnienie 


do UCHWALY NRXIX/163/2013 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 27 marca 2013 roku 


w sprawie zamiany nieruchomosci 


Podstawl:! do podjcrcia w/w uchwaly bylo zawarcie w dniu 11 kwietnia 2012 roku ugody 
micrdzy W6jtem Gminy Annl:! ZwierzchowskI:! oraz Grzegorzem Morawskim i jego zonl:! 
Magdalenl:! Annl:! Morawsklh w zwi¢u z zajcrciem przez gminy pasa gruntu z dzialki nr 40/1 
pod modemizacjcr drogi gminnej nr 120 w miejscowosci Kolonia Sochocin. 

W § 2 ugody strony zobowi¥aly sicr wzajemnie do zamiany dzialek w ten spos6b, ze 
nowo wydzielona dzialka z dzialki nr 4011 przejdzie na wlasnose Gminy Sochocin, zas dzialka 
wydzielona z dzialki nr 120 tzw. pas starej drogi przejdzie na wlasnose powod6w. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami z zastrzezeniem 
wyjl:!tk6w wynikajl:!cych z ustaw, nieruchomosci mogl:! bye przedmiotem obrotu. W szczeg6lnosci 
nieruchomosci mogl:! bye przedmiotem sprzedai:y, zamiany i zrzeczenia sicr, oddania 
w uZytkowanie wieczyste, w najem lub dzieri:awcr, UZyczenia, oddania w trwaly zarz~, a takZe 
mogl:! bye obci~ane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wklady niepienicrme 
(aporty) do sp61ek, przekazywane jako wyposai:enie tworzonych przedsicrbiorstw paiistwowych 
oraz jako majl:!tek tworzonych fundacji. 

Poniewai: zamiana nieruchomosci jest niezbcrdna w celu prawnej regulacji granic micrdzy 
Sl:!siadujl:!cymi nieruchomosciami , podjcrcie uchwaly jest uzasadnione spoleczrue i gospodarczo. 


