
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 24patdziernika 2019 r. 

WYKAZ 
nieruchomoci stanowiqcych wlasnoé Gminy Leoncin przeznaczonych do zamiany 

Wójt Gminy Leoncin 

podaje do publicznej wiadomoci, ze niej opisana niemchomoé stanowica wlasnoó Gminy 
Leoncin zostala przeznaczona do zbycia w drodze zamiany. 

Polo±enie nieruchomoci Obreb 0007 LEONC1N 

Oznaczenie Nr ksiçgi WA1N/00039527/7 
nieruchomoci wieczystej  

wg danych Dzialka nr 63/6 o powierzchni 0,0213 ha. 
z ewidencji 
gruntów  

Opis nieruchomosci i cel Nieruchomoé niezabudowana. Ze wzglçdu na ksztalt 
zamiany i malq powierzchniç the moe bye zagospodarowana jako 

odrçbna theruchomoC. Jest wolna od obciq2eñ, ograniczeñ 
w rozporzdzaniu i the jest przedmiotem zobowi4zañ. 
NieruchomoC zostala przeznaczona do zbycia w drodze 
zamiany na nieruchomoO stanowiqcq wlasnoC osób 
fizycznych polo2onq 	w obrçbie: 	0007 	LEONC1N 
oznaczonq jako dzialka nr 179/2 o pow. 0,0057 ha, 
ujawniona w ksiedze wieczystej WA1N/00016389/0. 
W wyniku zamiany Gmina Leoncin przejmie dzialke nr 
179/2 z przeznaczeniem na realizacjç celów publicznych 
w 	rozumieniu 	ustawy 	z 	dnia 	21 	sierpnia 	1997 	r. 
o gospodarce nieruchomociami - pod drogç gminn, za 
wlacicie1e dzialki nr 	179/2 nabywajqc dzialkç nr 63/6 
poprawiq 	warunki 	zagospodarowania 	wlasnej 
niemchomoci. 

Przeznaczenie nieruchomoci W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowymplanie miejscowoci Leoncin i Wincentówek gmina Leoncin 
zagospodarowania zatwierdzonym uchwalq Rady Gminy Leoncin 	Nr 

VII/55/19 z dn. 20.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 
27.05.2019 r., poz. 6716) dia której wydano rozstrzygniçcie 
nadzorcze 	WNP-I.4 131.70.201 9.JF 	Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 19.04.2019 r. (Dz.Urz. Woj.Maz. z 
23.04.2019 r. 	poz. 5467) 	dzialka nr 63/6 stanowica 
wlasnoC Gminy Leoncin przeznaczona jest pod zabudowç 
mieszkaniowq jednorodzinnq o symbolu w planie 17.MN, 
dzialka nr 179/2 nabywana przez gmine w drodze zamiany 
poloona jest 	na terenie 	przeznaczonym 	pod 	drogç 
publicznq gminnq, oznaczonq w planie symbolem 1 7KDD 
- ulicç Zacisze. 
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Cena nieruchomoci w zi 	Wartoé nieruchomoci bçdcych przedmiotem zamiany 
wg wyceny rzeczoznawcy majqtkowego wynosi: 

- dzialki nr 63/6 stanowiqcej wlasnoá Gminy Leoncin - 
3 367,00 zi, 

- dzialki nr 179/2 nabywanej przez Gminç Leoncin - 
6 056,00 A. 

Do ceny gruntów stanowicych wlasnoó Gminy Leoncin 
zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawq z dnia 
11.03. 2004 r. o podatku od towarów i uslug. 

Termin do ziozenia wniosku przez osoby, którym przysluguje pierwszeñstwo w nabyciu 
nieruchomoci na podstawie art.34 ust. 1 pkt I i pkt2 ustawy o gospodarce nieruchomociami, uplywa 
z dniem 05 grudnia 2019 r. 

Art. 34. 1. Wprzypadku zbywania nieruchomoci osobomflzycznym iprawnym pierwszestwo w ich nabyciu, 
z zastrze±eniem art. 216a, przysluguje osobie, która spelniajeden z nastçpujqcych warunków: 
1) przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odrçbnych przepisów, 
jezeli zlo±y wniosek o nabycie przed uplywem terminu okre.1onego w wykazie, o którym mowa w art. 35 
ust. 1; termin ziozenia wniosku We moze bye krótszy nk 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia wykazu; 
2) jest poprzednim wlaâcicielem zbywanej nieruchomo.sci pozbawionym prawa wlasnoki tej nieruchomoki 
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albojego spadkobiercq, jezeli zlo±y wniosek o nabycieprzed uplywem terminu 
okresVonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin zlozenia wniosku We moze bye krótszy nit 6 
lygodni, liczqc od dnia Mywieszenia wykazu;" 

Blisze informacje mozna uzyskaé w Urzçdzie Gminy w pok. nr  7 lub tel. (22) 785-65-82(85); 
785-66-00 wew.21. 

Wójt iny 

Adam Miros/\v Krawczak 


