ZARZĄDZENIE NR 130/16
WÓJTA GMINY RACZKI
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Słoboda,
pomiędzy Gminą Raczki, a Panem ………………..…./*
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515, z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/88/04 Rady Gminy Raczki
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r.
Nr 136, poz. 1847, z 2008 r. Nr 95, poz. 925) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące były pas drogi wewnętrznej oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki nr 51/2, 51/4, 51/6 o łącznej powierzchni 0,1184 ha, położone w obrębie
ewidencyjnym Słoboda, gm. Raczki, stanowiące mienie komunalne Gminy Raczki na nieruchomości
niezabudowane, przeznaczone pod nowy odcinek drogi wewnętrznej, oznaczone w ewidencji gruntów jako
działki nr 49/1, 50/1, 52/1 o łącznej powierzchni 0,4329 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Słoboda, gm.
Raczki, stanowiące własność Pana ………………..…./*.
§ 2. Zamiana nieruchomości nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w protokole uzgodnień, z dopłatą
wynikającą z różnych wartości nieruchomości, w wysokości 2.500 zł na rzecz Pana ………………..…./*
dokonaną przez Gminę Raczki.
§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego związanego z wpisem do ksiąg wieczystych poniesie Gmina
Raczki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Szymulewski

* Wyłączenie jawności informacji publicznej.
Jawność projektu uchwały wyłączona w części (dane osobowe właściciela gruntu).
Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia: Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna (właściciel gruntu).
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