
ZARZĄDZENIE Nr156l20
WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy
na nieruchomość stanowiącąwłasność osoby fizycznej

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 2020 r. poz. 65) 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:
5 1

1. Dokonuje się zamiany nieruchomości położonej w obrębie Łaziska
w granicach działki nr 894I2 o pow. 0,0573 ha, stanowiącej własność Gminy
Bolesławiec, na nieruchomość położoną w obrębie Łaziska w granicach działki
nr 128/5 o pow. 0,1206 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

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.

52
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej oraz Skarbnikowi Gminy.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rrrAndrzc D [kowski



Załącznikdo zarządzenia nr 156/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 10 marca 2020 roku

Wartość
Lp. Właściciel działki Położenie Nr działki Pow. Przeznaczenie Nr KW nieruchomości

w ha w miejscowym zł
planie

Tereny zabudowy mieszkaniowej
1. Gmina Bolesławiec Łaziska 894/2 0,0573 jednorodzinnej (symbol planu 65 MN) JGlB/00015107/8 27.000.00

+ 23 % VAT

Tereny dróg klasy lokalnej
2. Bogusława Żabierek Łaziska 128/5 0,1206 (symbol planu 7.KDL) JG1B/00004670/5 56.900,00

w części: tereny dróg klasy dojazdowej
(symbol planu 29.KDD)


