ZARZĄDZENIE NR 249/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie: zamiany działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim na działkę numer 377/18
stanowiącą własność Państwa Danuty i Tadeusza małż. Rodak.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII136/2008 Rady Gminy Walim
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do zamiany w formie aktu notarialnego działkę numer 378/1 o powierzchni 0,0173 ha
położoną w Jugowicach, stanowiącą własność Gminy Walim, wykazaną w księdze wieczystej nr
SW1W/00075181/7 na działkę numer 377/18 o powierzchni 0, 0088 ha położoną w Jugowicach stanowiącą
własność Danuty i Tadeusza małż. Rodak, wykazaną w księdze wieczystej nr SW1W00022366/2. Zgodnie
z operatem szacunkowym wartość działki 377/18 została ustalona na kwotę 1 703, 00 zł. natomiast wartość działki
378/1 na kwotę 3 247, 00 zł. Koszty związane z zamianą działek poniosą Państwo Danuta i Tadeusz małż. Rodak.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Państwo Tadeusz i Danuta małż. Rodak wystąpili z wnioskiem o dokonania zamiany prawa własności działki
numer 377/ 18 na prawo własności działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim. Zamiana jest zgodna
z Miejscowym Planem Zagospodarowania dla obszaru położonego we wsi Jugowice zatwierdzonym Uchwałą
Rady Gminy Walim Nr LII/298/2010 z dnia 25 października 2010 roku . Działka numer 378 /1 przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -poprawa zagospodarowania działki numer 376/6 stanowiącej
własność Państwa Tadeusza i Danuty małż. Rodak. Natomiast działka numer 377/18 oznaczona jest symbolem
KDW - ulica wewnętrzna i przeznaczona jest na poszerzenie drogi gminnej numer działki 377/19. W związku
z niniejszym zasadne jest dokonanie przedmiotowej zamiany działek.
Sporządziła: Bogumiła Kruk
Otrzymują:
- Referat Organizacyjny
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
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