
   ZARZĄDZENIE  NR 251/2013 
WÓJTA GMINY TUŁOWICE 

z dnia 7 listopada 2013 r. 
 

w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do zbycia  

w drodze zamiany  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust.1, art. 15 ust.1,  art. 
35 ust. 1 i 2,  art. 37  ust. 2, pkt 4, art. 67 ust. 1 i 3   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) oraz 
uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice  z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia  
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz  ich wydzierżawiania na okres 
dłuższy niż trzy lata oraz określania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych,  
zmienionej uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VI/33/11 z dnia 26 maja 2011 r.,  
 zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Przeznacza się do zamiany działką  nr  782/6 z k. m. 2 o powierzchni 0,0968ha ,  

KW  OP1O/00071930/1 położoną przy ul. Stawowej oraz działką nr  862/1 z k. m. 2 

 o powierzchni 0,0614ha , KW  OP1O/00072597/1 położoną przy ul. Jaśminowej, 

stanowiące własność Gminy Tułowice na działkę nr 754/12  z k.m.2  

KW OP1O/00052935/7 o powierzchni 0,2405ha będącą własnością Barbary Feresztyn. 

Zamiany dokonuje się w następujący sposób:  

1. Gmina zbywa działkę 782/6 z k.m. 2  o wartości  42 815,00 zł. oraz działkę 

     862/1 z k.m. 2  o wartości  39 351,00 zł.  

     a nabywa działkę 754/12 z k. m. 2  o wartości 117 556,00 zł. z dopłatą 

      35 390,00 zł na  rzecz właścicielki działki 754/12 z k.m.2.  

Wykaz stanowi  załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykaz, o którym mowa podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
 w Tułowicach, ul. Szkolna 1, ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy  (www.tulowice.pl)                 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


