
ZĄRZĄDZEN I E Nr112l19
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy
na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Jana Nepomucena w Zeliszowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 25 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 15
ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) oraz 5 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XVI/106/2008 Rady Gminy
Bolesławiec 2 dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości należących do kompetencji Rady Gminy,

zarządza się, co następuje:
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1. Dokonuje się zamiany nieruchomości położonej w obrębie Żeliszów
w granicach działki nr 228 o pow. 0,09 ha, stanowiącej własność Gminy
Bolesławiec, na nieruchomość położoną w obrębie Żeliszów w granicach działki
nr 221 o pow. 0,15 ha, stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Nepomucena w Żeliszowie.

2. Zamiana dokonywana jest w celu realizacji zadań własnych gminy.
3. Wydatki związane z zamianą nieruchomości określonych w ust. 1, zostaną

pokryte z dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości.

W załączeniu wykaz opisanych nieruchomości.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej i Skarbnikowi Gminy.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia nr 112/19
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 5 listopada 2019 roku

Wartość
Lp. Właściciel działki Nr działki Położenie Przeznaczenie Zabudowa Powierzchnia Nr KW nieruchomości

w miejscowym (opis) w ha zł
planie

1. Gmina Bolesławiec 228 Żeliszów - ciąg pieszo - jezdny Działka zabudowana 0.09 JG1B/OOO15134/6 11.367,00
(symbol planu 4.Kpj) (droga o nawierzchni
- w części teren rolny asfaltowej,
(symbol planu 10.R) w części utwardzona

kostką brukową)

2. Parafia 221 Żeliszów - teren zieleni Działka 0,15 JG1B/OOO15685/3 13.342,00
Rzymskokatolicka urządzeniowej niezabudowana
pw. św. Jana (symbol planu 2.ZP)
Nepomucena - w części na
w Żeliszowie poszerzenie ciągu

pieszo — jezdnego
(symbol paInu 4.Kpj)

— w części na
poszerzenie drogi

wewnętrznej (symbol
planu 6.KDW)
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