
Uchwała Nr IV/29/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 31 stycznia 2007r. 

 
 
w sprawie zamiany nieruchomo�ci gruntowych. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, art. 15 ust.1, art. 32 ust.1 i 2, art.69  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami / Dz. U. z 2004r. Nr 261 
poz. 2603/, oraz art.603 i 604 Kodeksu Cywilnego,  Rada Miasta Sandomierza uchwala : 
 
 
      § 1 
 
Wyra�a si� zgod� na zamian� nieruchomo�ci gruntowych poło�onych w Sandomierzu 
pomi�dzy Gmin� Sandomierz a „Społem” Powszechn� Spółdzielni� Spo�ywców „Pomoc 
Bratnia” w Sandomierzu w sposób nast�puj�cy: 

1. Gmina Sandomierz przeniesie na rzecz Spółdzielni „Społem” PSS „Pomoc Bratnia w 
Sandomierzu własno�� nieruchomo�ci gruntowych oddanych jej w u�ytkowanie 
wieczyste, oznaczonych numerami ewid.: 425/4 o pow. 0,1638 ha i 425/84 o pow. 
0,0225 ha,  

2. Spółdzielnia „Społem” PSS „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu przeniesie na rzecz 
Gminy Sandomierz własno�� nieruchomo�ci gruntowej oznaczonej nr ewid. 1100/1 o 
pow. 0,1782 ha.  

3. W przypadku nierównej warto�ci zamienianych nieruchomo�ci stosuje si� dopłat� 
równ� ró�nicy warto�ci zamienianych nieruchomo�ci, przy czym, na poczet ceny 
nieruchomo�ci przenoszonej na rzecz u�ytkownika wieczystego zalicza si� warto�� 
prawa u�ytkowania wieczystego.  

 
§ 2 

 
 
Wykonanie uchwały zleca si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     Uzasadnienie 
 
Gmina Sandomierz jest wła�cicielem gruntu obejmuj�cego działki nr 425/4 i 425/84, za� 
Spółdzielnia „Społem” PSS „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu u�ytkownikiem wieczystym 
gruntu i wła�cicielem budynków handlowych poło�onych na tym gruncie. 
Wym. wy�ej Spółdzielnia jest wła�cicielem działki gruntu nr 1100/1, która w latach ubiegłych 
została zagospodarowana na skwer wypoczynkowy z usytuowanym pomnikiem. 
Poniewa� działka nr 1100/1 wykorzystywana jest na potrzeby mieszka�ców miasta, celowym 
jest jej nabycie na rzecz Gminy Sandomierz. Spółdzielnia zło�yła propozycj� zamiany tej 
działki za grunty b�d�ce w jej u�ytkowaniu wieczystym. 
 
 


