UCHWAŁA NR XXVI/258/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i własność Gminy Grodków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260), § 4 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia
23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie
Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 36, poz. 1163 ze zm.2)), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę w formie aktu notarialnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Grodków, położonej we wsi Lipowa, obejmującej:
- działkę nr 312 a. m. 1 o pow. 0,3900 ha, rodzaj użytku „B”, zapisanej w Kw. OP1N/00067953/6, będącej
własnością Gminy Grodków, o wartości: - 94 000,00 złotych, słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące
złotych, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipowa symbolem RU/1 - tereny
obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych i rybackich,
na nieruchomości Skarbu Państwa, położone we wsi Lipowa, obejmujących:
- działkę nr 313/4 a. m.1, o pow. 0,0900 ha, rodzaj użytku „B”, zapisanej w Kw. OP1N/00018951/4, w ½
części niewydzielonej o wartości: - 68 500,00 złotych, słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych,
- działkę nr 313/5, a. m 1, o pow. 0,1026 ha, rodzaj użytku „B” i działkę nr 313/6 a. m 1,o pow. 0,1892 ha,
rodzaj użytku „B” a. zapisanych w Kw. OP1N/00026901/8, o wartości: - 25 500,00 złotych, słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych, oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Lipowa symbolem RU/1 – tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
w gospodarstwach leśnych i rybackich.
§ 2. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku
różnej wartości zamienianych nieruchomości. W zaistniałym przypadku wartość zamienianych nieruchomości
jest jednakowa i wynosi: - 94 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz
zamieszczeniu Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska

1) zmiany:
2) zmiany

Dz.U. z 2016, poz. 1579 i poz. 1948
wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010, Nr 32, poz.448, z 2011, poz.1056
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