ZARZĄDZENIE Nr 0050. 40 .2018
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlisko na
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – przeznaczoną na poszerzenie
drogi gminnej - w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08-03-1990 r. o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994/, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz Uchwały Rady
Gminy
Siedlisko Nr XXXIII/158/09 z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko
z a r z ą d z a się

co n a s t ę p u j e :

§1
1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych w ten sposób że:
Gmina Siedlisko przenosi prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w
ewidencji jako:
- działka nr 639/33 o pow. 0,0064 ha obręb 0005 Siedlisko i działka nr 639/49 o pow.
0,0063ha obręb 0005 Siedlisko dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę
wieczystą nr ZG1N/00032033/8
na rzecz Państwa Renaty i Andrzeja małż. Kowalczyk
w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Siedlisko prawa własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Państwa Renaty i Andrzeja małż. Kowalczyk oznaczonej w
ewidencji gruntów jako:
- działka nr 639/57 o pow. 0,0008 ha obręb 0005 Siedlisko dla której Sąd Rejonowy w Nowej
Soli prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00033113/0.
2. Zamiany dokonuje się w celu wykorzystania nieruchomości gruntowej nr 639/57 o pow.
0,0008 ha na poszerzenie drogi gminnej nr ewidencyjny działki 831/1 obręb Siedlisko.
§2
Wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko wynosi odpowiednio:
- dz. nr ew. 639/33 o pow. 0,0064 ha - 940,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych),
- dz. nr ew. 639/49 o pow. 0,0063 ha - 930,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych),
Łączna wartość nieruchomości wynosi: 1 870,00 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt
złotych).
Wartość nieruchomości stanowiącej własność Państwa Renaty i Andrzeja małż. Kowalczyk
dz. nr ew. 639/57 o pow. 0,0008 zł wynosi 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).
Różnica w cenie zamienianych nieruchomości wynosi 1 730,00zł (słownie: tysiąc siedemset
trzydzieści złotych).
§3
W związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości umowa zamiany zostanie zawarta
z zastosowaniem dopłaty.
Warunki zamiany zostaną określone w protokole rokowań.

§4
Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz zamienianych nieruchomości, który
podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. nieruchomości oraz Sekretarzowi
Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Straus

