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UCH WAŁA Nr XX V/ 185/ 17
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Skadla
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 13 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę działki oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 242/3 o pow. 0,0074
ha, położonej w miejscowości Skadla, zapisanej w księdze wieczystej KW KI1B/00066355/0, stanowiącej
własność Gminy Gnojno, na działki oznaczone numerem ew. geodezyjnej 127/4 o pow. 0,0163 ha oraz 127/7
o pow. 0,0376 ha, położone w miejscowości Skadla, zapisane w księdze wieczystej KW KI1B/00023383/2,
stanowiące własność Pana Łukasza Zawieruchy.
§ 2. Zamiana gruntów nastąpi przez przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami, o których mowa w §1,
w formie aktu notarialnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwały Rady Gminy Gnojno jest dokonanie zmiany gruntów pomiędzy Gminą Gnojno działka nr 242/3 o powierzchni 0,0074 ha, obręb Skadla, na działki stanowiące własność Łukasza Zawieruchy działkę nr 127/4 o powierzchni 0,0163 ha oraz 127/7 o powierzchni 0,0376 ha, obręb Skadla.
W wyniku zamiany Gmina Gnojno przejmie działki 127/4 oraz 127/7 z przeznaczeniem na drogę gminną
a Łukasz Zawierucha nabędzie działkę 242/3 przeznaczoną pod działkę budowlaną.
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