
Uchwala Nr 276/XXX/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zamian^ nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 15 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.) Rada Miejska w
Chorzelach uchwala co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zamiane nieruchomosci:

zabudowanej polozonej na dzialkach o nr 1373/2 o pow. 0,0246 ha i nr 1374/4 o pow. 0,0130 ha w
obrebie miasta Chorzele przy ul. Zduhskiej 35 dla ktorej Sad Rejonowy wPrzasnyszu prowadzi ksiege
wieczysta nr OS1P/00007782/6 stanowiaca wtesnosc Gminy Chorzele na lokal nr 3 o pow. 82,2 m2
znajdujacy sie w budynku przy ul. Komosiriskiego 1/3 w Chorzelach na dzialce ewidencyjnej
oznaczonej nr 1390/2 wraz z udzialem w nieruchomosci wspolnej wynoszacym 92/1000 dla ktorego
Sad Rejonowy wPrzasnyszu prowadzi ksiege wieczysfcj nr OSlP/00042151/1, stanowi^cego wlasnosc
Panstwa Agnieszki i Wieslawa Majk.

§2

Szczegotowe potozenie i oznaczenie nieruchomosci o ktorych mowa wust. 1przedstawia zaiacznik
nr 1 do niniejszej uchwafy.

§3

Wcelu ustalenia wartosci przedmiotowych nieruchomosci zostanfj sporzadzone operaty szacunkowe
przez rzeczoznawce majatkowego.

§4

Wprzypadku nierownej wartosci zamienianych nieruchomosci okreslonych na podstawie operatow
szacunkowych strona, ktorej wartosc nieruchomosci zostala oszacowana w nizszej wartosci
zobowiazuje sie do uiszczenia dopiaty, ktorej wysokosc zostanie ustalona w drodze negocjacji w
oparciu o operaty szacunkowe, o ktorych mowa w § 3.



§5

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.

§6

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

IJZASADNIENIE

Zamiana nieruchomosci dz. Nr 1374/2 na lokal nr 3 dz. Nr. 1390/2 nastepuje w celu powiekszenia
udzialu we wspotwlasnosci gminy Chorzele wnieruchomosci oznaczonej geodezyjnym nr 1390/2,
na ktorej znajduje si? budynek wktorym miesci si? Urzad Miasta iGminy Chorzele.
Przekazywana dzialka pozostaje obecnie niezagospodarowana.
Przedmiotowa zamiana z punktu widzenia interesu gminy Chorzele jest korzystna i uzasadniona.

PRzkwAONlCZACY



Zalacznik Nr ldo

UchwafyNr276/XXX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Wykaz podstawowych informacji o nieruchomosciach

przeznaczonych do zamiany
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nieruchomosci

Nr.

dzialki
Powierzchnia

Rok

budowy
Wlasciciel

Nr. Ksi^gi
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ul.

Komosiriskiego
1/3, 06-330
Chorzele

1390/2
dzialki -0,4525 ha
lokalu - 82,2 m2 1970
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Agnieszka
i Wieslaw

Majk

OSlP/00042151/1

ul. Zduriska 35,
06-330 Chorzele

1373/2

1374/4

dzialek - 0,0246 ha
0,0130 ha

Zabudowy- 155 m2
1980
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Chorzele
OS1P/00007782/6


