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GM$NY LEONCIN

ul. FartyzantOW 3,05-155 Leoncin

Zarzdzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomoci wykazu nieruchomoci przeznaczonych do
zamiany.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(t.j. Dz.U.2016 r. Nr 446 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwaly
Nr XXXVI/197/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyra2enia zgody
na zamianç niemchomoci polo2onych w obrçbie Wincentówek, Wójt Gminy Leoncin
zarzqdza, co nastepuj e:

§ 1. Podaje sic do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do zamiany,
obejmujcy nieruchomoé stanowiqcq wlasnoé Gminy Leoncin polo2n, w obrçbie
0031 Wincentówek oznaczonq jako dzialka nr 38/4 o pow. 0,0236 ha,

w brzmieniu

zalqcznika nr 1.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza sic na tablicy informacyjnej w Urzçdzie Gminy
Leoncin na okres 21 dni tj. od 12 maja do 01 czerwca 2017 r. oraz zamieszcza sic na stronach
internetowych: www.bip.leoncin.pl, www.leoncin.pl Jnformacjç o wywieszeniu wykazu
oglasza sic w tygodniku ,,Gazeta Nowodworska" (prasa o zasiçgu obejmujcym powiat).

§ 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Wójt Gy
Adam Mirw Krawczak

Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Leoncin
zdnia llmaja2Ol7 r.
WYKAZ
nieruchomoci stanowiqcych wlasnoé Gminy Leoncin przeznaczonych do zamiany

Wójt Gminy Leoncin
podaje do publicznej wiadomoci, ze niej opisana nieruchomoá stanowiqca w1asnoé Gminy
Leoncin zostala przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
Polozenie nieruchomoci

Obrçb 0031 W1NCENT6WEK

Oznaczenie
nieruchomoci

WA1N/00077032/8

Nr ksiçgi
wieczystej
wg danych
z ewidencji
gruntów
Opis nieruchomoci i cel
zamiany

Przeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie
zagospodarowania

Cena nieruchomoci w zi

Dzialka nr 38/4 o powierzchni 0,0236 ha.

Nieruchomoá niezabudowana. Ze wzglçdu na ksztalt
i malq powierzchniç nie moze byá zagospodarowana j ako
odrçbna nieruchomoé. Jest wolna od obciqeñ, ograniczeñ
w rozporzqdzaniu i lie jest przedmiotem zobowiqzafi.
Nieruchomoé zostala przeznaczona do zbycia w drodze
zamiany na nieruchomoé stanowicq wsp61w1asno6 osOb
fizycznych polo2onq w obrçbie: 0031 Wincentówek
oznaczonqjako dzialka nr 36/1 o pow. 0,0335 ha,
ujawniona w ksiçdze wieczystej WAIN/001 3972/3.
W wyniku zamiany Gmina Leoncin przejmie dzialkç nr
36/1 z przeznaczeniem na realizacjç celów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami - pod drogç gminnq, za
wsp6lwlacicie1e dzialki nr 36/1 nabywajc dzialkç nr 38/4
poprawiq warunki zagospodarowania wlasnej
nieruchomoci.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci Leoncin i Wincentówek zatwierdzonym
uchwak Rady Gminy Leoncin Nr XVIII/26/04 z dn.
16.06.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 .07.2004 r. Nr
182, poz.4750) dzialka nr 38/4 stanowica w1asnoé
Gminy Leoncin przeznaczona jest pod teren zieleni
oznaczony w planie symbolem 65Z, dzialka nr 36/1
nabywana przez gmine w drodze zamiany polozona jest
na terenie przeznaczonym pod droge publicznq gminn,
oznaczonq w planie symbolem 6KD - ulicç Lipow.
Wartoá nieruchomoci bedcych przedmiotem zamiany
wg wyceny rzeczoznawcy majtkowego wynosi:
- dzialki nr 38/4 stanowicej w1asnoó Gminy Leoncin 4 956,00 zl,

- dzialki nr 36/1 nabywanej przez Gminç Leoncin 7 035,00 A. Umowa zamiana przedmiotowych
nieruchomoci podlega zwolnieniu od podatku VAT na
podstawie art.43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
11.03. 2004 r. o podatku od towarów i uslug.

Termin do z1oenia wniosku przez osoby, którym przysluguje pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomoci na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami, uplywa
z dniem 23 czerwca 2017 r.
Art. 34. 1. Wprzypadku zbywania nieruchomoci osobomjIzycznym iprawnym pierwszeñstwo w ich nabyciu,
z zastrze±eniem art. 216a, przysluguje osobie, która spelniajeden z nastçpujqcych warunków:
1) przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomo.sci z mocy niniejszej ustawy lub odrcbnych przepisów,
jeeli zlo±y wniosek o nabycie przed uplywem term mu okre.s1onego w iiykazie, o którym mowa w art. 35
ust. 1; termin zlo±enia wniosku We mo-te bye krótszy ni± 6 lygodni, liczqc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim w1a,scicielem zbywanej nieruchomocipozbawionym prawa w1asnosci tej nieruchomoci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albojego spadkobiercq, je±eli zlo±y wniosek o nabycieprzed uplywem terminu
okrelonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin ziozenia wniosku We mo±e bye krótszy nit 6
lygodni, liczqc od dnia wywieszenia wykazu;"
Blisze informacje mozna uzyskaa w Urzedzie Gminy w pok. nr 7 lub tel. (22) 785-65-82(85);
785-66-00 wew.21.
WójtG my
Adam Mirosi Krawczak

