
UCHWAŁA NR 49/IX/15
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 i art. 67 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 1039) Rada Gminy 
Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz Pana Przemysława Strzechmińskiego prawa 
własności nieruchomości, oznaczonej działką numer 298/12 o pow. 0,0225 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Siemyśl, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Siemyśl prawa własności 
nieruchomości oznaczonej działką numer 290/1 o pow. 0,0034 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Siemyśl.

§ 2. W przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i 1318, z 2014 r. poz. 
379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

Id: BA885C4C-B788-403A-AAEC-7D86745E8655. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Pan Przemysław Strzechmiński wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie na
jego rzecz prawa własności nieruchomości, oznaczonej nr 298/12 o pow. 0,0225 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Siemyśl, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Siemyśl prawa
własności nieruchomości oznaczonej nr 290/1 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Siemyśl. Działki oznaczone nr 298/12 i 290/1 zostały wydzielone wzdłuż
istniejącego ogrodzenia które zostało wybudowane w latach osiemdziesiątych. Działka nr 290/1
znajduje się w ogrodzeniu boiska sportowego natomiast działka nr 298/12 znajduje się poza
ogrodzeniem boiska sportowego.

W związku z tym, że Pan Strzechmiński Przemysław użytkuje nieruchomość oznaczoną nr
298/12, która jest własnością Gminy Siemyśl, a Gmina Siemyśl użytkuje nieruchomość oznaczoną
nr 290/1, która jest własnością Pana Strzechmińskiego Przemysława, zasadne jest podjęcie
niniejszej uchwały mającej na celu zamianę ww. nieruchomości.

Id: BA885C4C-B788-403A-AAEC-7D86745E8655. Podpisany Strona 1




