UCHWAŁA NR XXVII/183/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Książ Wlkp. położonej w Radoszkowie Drugim, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
220 ark. mapy 2, obręb Radoszkowo, o powierzchni 0.7060 ha zapisanej w księdze wieczystej nr
PO1M/00024596/9 Sądu Rejonowego w Śremie na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą
własność osób fizycznych, położoną w Radoszkowie Drugim, oznaczoną jako działka nr 264/21 ark.
mapy 2, obręb Radoszkowo, o powierzchni 3.0010 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr
PO1M/00051040/5 Sądu Rejonowego w Śremie.
§ 2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty przez
Gminę Książ Wlkp.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na dopłatę o której mowa w § 2 pochodzą z wpływów z
podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku Gminy Książ Wlkp.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała dotyczy zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Książ Wlkp. położonej w Radoszkowie Drugim, stanowiącej właśność Gminy Książ Wlkp.,
na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osób fizycznych.
Zamiana jest umową, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę
własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się przeniesienia własności innej rzeczy.
Art. 15 ust. 1, zdanie pierwsze, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) stanowi o możliwości dokonywania
zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana nieruchomości
następuje w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
Zodnie z treścią w/w art. 15 ust. 1, zdanie drugie, ustawy o gospodarce nieruchomościami
zasadą jest, że w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę,
której wielkość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany określił rzeczoznawca majątkowy
w formie operatu szacunkowego. Kwotę dopłaty w wysokości 139.900,00 zł strony umowy ustaliły
w protokole uzgodnień z dnia 21 listopada 2016 r.
Nieruchomość nabywa się zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
gruntowymi, dla zapewnienia rozwoju miasta i gminy Książ Wlkp. Środki na dokonanie
rozliczenia zamiany w/w nieruchomości pochodzić będą z wpływów z podatków i opłat lokalnych
oraz dochodów z majątku Gminy.
Działka ewid. nr 264/21 obręb Radoszkowo o powierzchni 3.0010 ha powstała w wyniku
podziału działki ewid. nr 264/11 obręb Radoszkowo o powierzchni 7.7114 ha, zatwierdzonego
decyzją Burmistrza Książa Wlkp. znak G.6831.20.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako dz. ewid. nr 264/21 obręb
Radoszkowo, o powierzchni 3.0010 ha przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Gmina Książ Wlkp. w
chwili obecnej nie dysponuje w swoim zasobie gruntem o w/w przeznaczeniu, co może utrudnić
dalszy jej rozwój.
Ze względu na fakt, iż zgodnie z 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.) do zamiany nieruchomości niezbędna
jest zgoda rady gminy, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej
uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu, uważa się za
uzasadnione.
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