
U C H W A Ł A  Nr IX/56/2015

RADY   GMINY SZCZYTNIKI

Z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie : wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Szczytniki na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.          

         

             Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt.  2,  art. 18  ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia
8 marca 1990  roku  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 ze zm.), art. 24 ust. 1
i art. 37 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.
U. z 2014r.,  poz. 518 ze zm.),

Rada Szczytniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej:
a) nieruchomość oznaczoną jako działka 23/2 o pow. 336 m2 stanowiącą część drogi,

położoną  w  obrębie  geod.  Pośrednik  będącą  własnością  Gminy  Szczytniki,  na
nieruchomość stanowiącą:

b) działkę ozn.nr ew. 29/3 o pow. 337 m2  stanowiącą część drogi położoną w obrębie
geod. Pośrednik będącą własnością osoby fizycznej.

                               
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                       

 

 

 



Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/56/2015

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie: wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Szczytniki na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.          

Nieruchomość opisana w projekcie Uchwały Rady Gminy Szczytniki jako działka nr
23/2  stanowi  własność  Gminy  Szczytniki,  natomiast  działka  nr  29/3  stanowi  własność
Dybioch Lecha.
Działka nr 29/3 w całości zajęta jest pod pas drogowy.

Aktualnie  prowadzone  jest  postępowanie  mające  na  celu  uregulowanie  stanu
prawnego w/w działek stanowiących drogę publiczną. 
W celu doprowadzenia do zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym na

gruncie należy nabyć wydzielone działki gruntu opisane w § 1 niniejszej uchwały.

W tym celu  należy podjąć uchwałę, umożliwiającą realizację w/w celu.


