
Uchwala Nr XXXIX/244/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czenvea 2014 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), w związku z art. l3 ust. l i art. 15 ust. I ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Rada Gminy
uchwala co następuje:

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Baćkowice polożonej w obrębie Wszachów, Gmina Baćkowice oznaczonej nr ewidencyjnym
działki 1473. o powierzchni 0,1200 ha, na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność
Kamieniołomów Świętokrzyskich Sp. z O. o., uJ. Błonie 8, 27.600 Sandomierz, położone w obrębie
Wszachów, Gmina Baćkowicc oznaczoną nr ewidencyjnym 1209/1, o powierzchni 0,2233 ha oraz
w obrębie Piórków - Kolonia, Gmina Baćkowice oznaczone nr ewidencyjnym 487/2, o powierzchni
0,0481 ha i nr ewidencyjny 489, o powierzchni 0,0900 ha.

Upoważnia się Wójta Gminy do przeprowadzenia procedury zamiany przedmiotowych
nieruchomości w oparciu o stosowne przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Działka nr ewidencyjny 1473 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Wszachów,
gmina Baćkowice, będąca własnością Gminy Baćkowice sąsiaduje bezpośrednio z gruntami
których właścicielem są Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
i zostanie przeznaczona na polepszenie gospodarowania całej nieruchomości.

Działka nr ewidencyjny 1209/1 o powierzchni 0,2233 ha położona w obrębie Wszachów,
gmina Baćkowice oraz działki nr ewidencyjny 487/2 o powierzchni 0,0481 ha i nr ewidencyjny 489
o powierzchni 0,0900 ha położone w obrębie Piórków-Kolonia, gmina Baćkowice będące
własnością Kamieniołomów Świętokrzyskich Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
sąsiadują bezpośrednio z drogą gminną nr 0000041' i zostaną przeznaczone na poszerzenie jezdni
tej drogi która obecnie posiada szerokość 2,5 do 3,0 m.

Z operatów szacunkowych wynika. że nie zachodzi konieczność dopłat ze względu na
jednakową wartość nieruchomości.
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