
UCHWAŁA Nr XVII/132/2004
Rady Gminy Przywidz 

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie zamiany nieruchomości  położonych w Pomlewie.

   
                                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o 
samorządzie  gminnym/  t.j.Dz.U.Nr  142  z  2001r.poz.1591  z  późn.zm./,  oraz  art.15  ust.1 
ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, 
poz. 543 z późn.zm./,  

RADA  GMINY  PRZYWIDZ
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntu niezabudowanego, będącego własnością 
gminy Przywidz, położonego w Pomlewie, oznaczonego w/g ewidencji gruntów jako działki 
nr  208/20  obszaru 0,0008ha i  nr  210/6   obszaru 0,0057ha,  łącznego obszaru  0,0065ha, 
zapisane w Kw nr 46291 – na grunt niezabudowany, będący własnością Pana Sebastiana 
Krystian, położony w  Pomlewie, oznaczony w/g ewidencji gruntów jako działka nr  208/18 
obszaru 0,0076ha, zapisany w Kw nr 74782.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 
                                                                                           Przewodnicząca 
                                                                                           Rady Gminy Przywidz 
                                                                                           Krystyna Podgórska 



U z a s a d n i e n i e

Pan Sebastian Krystian zwrócił  się do Urzędu Gminy w Przywidzu o uregulowanie stanu 
prawnego gruntu zajętego przez gminę pod drogę Pomlewo – Kozia Góra.
Podczas  wykonywania  remontu  powyższej  drogi,  skorygowano  zakręt,  zajmując  część 
prywatnego gruntu.
Pan Sebastian Krystian zlecił  geodecie wznowienie granic  swojej  działki.  Po wznowieniu 
znaków granicznych okazało się,  iż  jeden ze  słupków granicznych został  zastabilizowany 
około 2m w drodze gminnej, która została urządzona na jego gruncie.
Właściciel  gruntu wyraził  zgodę na uregulowanie stanu prawnego poprzez otrzymanie od 
gminy w ramach zamiany gruntu w innym miejscu.
W wyniku zamiany gmina przeniesie na Pana Sebastiana Krystian prawo własności części 
gruntu z drogi gminnej, przyległego do jego działki, oznaczonego nr 208/20 i 210/6, łącznego 
obszaru 65m2, natomiast Pan Sebastian Krystian przeniesie na gminę prawo własności gruntu 
zajętego pod drogę, oznaczonego nr 208/18 obszaru 76m2.                                  


