
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9''a'' ustawy z dnia 8.03.1990r., o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2016r., poz. 446 ze zmianami1)) w związku z art. 15 i art.37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami2))

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wyraża się zgodę na dokonanie bezprzetargowego zbycia działki nr 854 k. m.5 położonej we wsi 

Przymiłowice, gm. Olsztyn stanowiącej własność  Gminy Olsztyn, w drodze zamiany na  działki:

- nr 325/5  k. m. 7 położona we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

- nr 1002/1 k. m. 12,13 położona we wsi Kusięta, gm. Olsztyn

- nr 2396 k. m. 15 położona we wsi i gm. Olsztyn stanowiące własność Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

§ 2. 
1) Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Olsztyn jest działka nr 854 k. m. 6 o powierzchni  0.9420 

ha położona we wsi i gm. Olsztyn o uregulowanej księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00080060/4.

2) W zamian za w/w nieruchomość gminną- Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe 
przekażą na rzecz Gminy Olsztyn działki nr 325/5 k. m. 7 położoną we wsi Biskupice, gm. Olsztyn  
o uregulowanej księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00136062/6, działkę nr 1002/1 k. m. 12,13 
o uregulowanej księdze wieczystej CZ1C/00121103/8, działkę nr 2396 k. m. 15 o uregulowanej 
księdze wieczystej CZ1C/00104153/8 o ogólnej powierzchni 0.8798 ha.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.730 i Dz.U.2017.935
2) Dz.U.2017.2260 i Dz.U.2017.820
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Uzasadnienie

Działka nr 854 k. m 5 w Przymiłowicach będąca własnością Gminy Olsztyn jest przeznaczona
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod ZL- lasy. Natomiast działki zamienne
będące własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego są przeznaczone pod drogi gminne oraz
pod ich poszerzenie - celem realizacji zadania celu publicznego.

Zamiana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, poprzedzona będzie operatami
szacunkowymi, wykonanymi przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Ewentualne
różnice wartości zamiennych nieruchomości będą wyrównane poprzez odpowiednie dopłaty,
zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opracowała:

Joanna Barczyk
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