UCHWALA NR XXVIIJ20S/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej
stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz,!dzie 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 u c h wa I a, co nastypuje:
§ 1. Wyraza zgod y na sprzedaz nieruchomosci gruntowej oznaczonej w ewidencj i
gruntow numerem dzialki 98 0 pow. 0,8500 ha polozonej czysciowo na terenie zabudowy
mieszkaniowej letniskowej na dzialkach indywidualnych i czysciowo na terenie upraw
rolnych w tarasie zalewowym rzeki Wkry w miejscowosci Gromadzyn.
Dla zbywanej dzialki w S,!dzie Rejonowym w PIOllsku prowadzona jest ksiyga wieczysta
numer PLILl00003764/5.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie
do UCHWALY NR XXVII/20512013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej
stanowi~cej wlasnosc Gminy Sochocin
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 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 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce
nieruchomosciami z zastrzezeniem wyjqtk6w wynikajqcych z ustaw, nieruchomosci mogq
bye przedmiotem sprzedaZY, zamiany i zrzeczenia siy, oddania w uzytkowanie wieczyste,
w najem lub dzierzawy, uzyczenia, oddania w trwaly zarzqd C... ).
Zgodnie z art. 37 ust. 1 nieruchomosci Sq sprzedawane lub oddawane
w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Pan Janusz Krzysztof Batorski zam. ul. Dickensa 31 alII, 02-382 Warszawa zwr6cil
siy z prosbq do W6jta Gminy Sochocin 0 sprzedaz dzialki nr 98 0 pow. 0,8500 ha
polozonej we wsi Gromadzyn.
Dzialka 98 polozona jest czysciowo na terenie zabudowy mieszkaniowej
letniskowej oraz czysciowo na terenie upraw rolnych w tarasie zalewowym rzeki Wkry.
Zaliczenie w/w obszaru do teren6w zalewowych pociqga za sobq konsekwencje w sferze
ich zablldowy i zagospodarowania, kt6re przejawiajq siy w ograniczeniach 0 r6znym
charakterze i stopnill restrykcyjnosci.
Cena sprzedazy zostala lIstalona na podstawie operatu szacllnkowego
sporzqdzonego przez rzeczoznawc y majqtkowego.
W zwiqzkll z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly dotyczqcy zbycia
nieruchomosci.

Dariu

