
UCHWALANRV/36/15
RADY GMINY SLAWNO

zdnia23lutego2015 r.

w sprawie zamiany nieruchomosci potozonych w obrebie wsi
Kamieh.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzadzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,
poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822) Rada Gminy Stewno uchwala co
nastepuje:

§ LRada Gminy Stewno wyraza zgode na zamiane nieruchomosci
potozonej w obrebie wsi Kamieh oznaczonej numerem dzialki
386 o powierzchni 0,66 ha stanowia^cej wtesnosc Gminy Stewno na podstawie
KW PT10/00011409/2 na nieruchomosc pofozona^ w obrebie wsi Kamieh
oznaczona. numerem dziatki 537 o powierzchni 0,40 ha stanowiqca, wtesnosc
Pahstwa Zofii i Tadeusza malz. Niemiec na podstawie KWPT10/00012382/3.

§ 2.Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy.

§ S.Uchwate wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEW CZACY

mgr int. Arjtadiusz Knap

JoannaJCpnita

RADCA/fRAWNY



UZASADNIENIE

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka
nr 386 o powierzchni 0,66 ha, potozona w obrebie wsi Kamieri stanowi
wtasnosc Gminy Sfawno na podstawie Decyzji Wojewody Piotrkowskiego
nr RG. 111.7224-4/10154/91 z 31.12.1991r. Stan prawny uregulowany
w Ksiedze Wieczystej nr KW PT10/00011409/2 prowadzonej przez Sa,d
Rejonowy w Opocznie.

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka
nr 537 o powierzchni 0,40 ha, potozona w obrebie wsi Kamieri stanowi
wtasnosc Pahstwa Zofii i Tadeusza mate. Niemiec na podstawie Aktu
Notarialnego nr 525/85 z dnia 17.04.1985r. Stan prawny uregulowany
w Ksiedze Wieczystej nr KW PT10/00012382/3 prowadzonej przez Sa.d
Rejonowy w Opocznie.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowi^zuj^cego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 537 po dokonaniu wzajemnej zamiany, przeznaczona
zostanie na realizacje zadah wfasnych Gminy okreslonych w art.6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.).
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