
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie pomiędzy Gminą Bogoria a ............................................ zamiany 
części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jurkowice.

1. Część działki nr 105/3 w obrębie Jurkowice będącej własnością Gminy Bogoria, stanowiącej użytek 
drogowy.

2. Część działki nr 105/1 w obrębie Jurkowice zapisanej w księdze wieczystej KI1A/00011661/7 będącej 
własnością ..........................................., stanowiącej użytek rolny.

§ 2. Numery działek i powierzchnie zostaną wskazane po dokonaniu podziałów geodezyjnych w odrębnej 
uchwale.

§ 3. Zamiana gruntów nastąpi przez przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami prawnymi, o których 
mowa w § 1 w formie aktu notarialnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Działka położona w obrębie Jurkowice o numerze ewidencyjnym 105/3 o powierzchni 0,17 ha jest
własnością Gminy Bogoria, wyżej wymieniona nieruchomość stanowi użytek drogowy.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 105/1 w obrębie Jurkowice o powierzchni 4,43 ha stanowi
własność ........................................................., zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Staszowie numer KI1A/00011661/7.

Część działki 105/3 od wielu lat jest użytkowana jako droga i jest usytuowana na
........................................., zaś na części działki 105/1 jest usytuowana droga, która jest poszerzeniem drogi
o numerze ewidencyjnym 371 w miejscowości Jurkowice.

Zamiana działek nie wpłynie na pogorszenie warunków przebiegu istniejących dróg.

W związku z powyższym podjęcie uchwały stało się zasadne.
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