
UCHWALA Nr 224IXXXVII2018 

Rada Gminy Nowe Miasto 


z dnia 07 czerwca 2018 roku. 


w sprawie: wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci polozonych we wsi Kadlubowka. 

N a podstawie art.l5 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce 
nieruchomosciami( tekstjednolity- Dz. U. z 2018 roku poz.121 z poin. zm.) oraz art.l8 ust.2 
pkt.9 lit ."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 roku poz.994) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co nastt(puje: 

§ 1 

WyraZa sit( zgodt( na zamiany nieruchomosci polozonej we wsi Kadlubowka ,oznaczonej w 

ewidencji gruntow jako dzialka numer 188/2 0 powierzchni 0,0530ha,stanowi~cej wlasnosc 
Gminy Nowe Miasto, na nieruchomosc oznaczon~ jako dzialka numer 189/1 ,0 powierzchni 

0,061 Oha stanowi~ca wlasnosc osoby fizycznej. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 



• 


Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 07 czerwca 2018 roku. 


w sprawie wyrazenia zgody na zamiany nieruchomosci polozonych we wsi Kadlub6wka 

Wlascicielem dzialki numer 18911 0 pow. 0,0,0610ha polozonej we wsi 

Kadlub6wka jest Pan Marek Duchnik. Nieruchomosc od niepamiytnych czas6w stanowi 
og6lnie dostypnq publicznq drogy, kt6ra przez caly czas byla przez gminy remontowania i 
odsniezana w okresie zimowym. 

Powyzszy stan zagospodarowania w/w dzialki zostal stwierdzony podczas 
czynnosci geodezyjnych wskazania granic dzialki numer 189 zleconych przez Pana Marka 

Duchnika. 
Dzialka numer 188/2 polozona we wsi Kadlub6wka bydqca czysciq nieruchomosci drogowej 

numer 188 od niepamiytnych czas6w jest nieuzytkiem niestanowiqcym drogi. 

Powolany w osnowie uchwaly art. IS ust.l, zdanie pierwsze, ustawy 0 

gospodarce nieruchomosciami stanowi 0 mozliwosci dokonywania zamiany nieruchomosci 
stanowiqcych wlasnosc jednostek samorzqdu terytorialnego na nieruchomosci stanowiqce 

wlasnosc os6b fizycznych lub os6b prawnych. 
Zgoda na zamiany, kt6rej stronq zamiany jest gmina, wymaga uchwaly rady 

gminy zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy 0 samorzqdzie gminnym. 
Zamiana nieruchomosci spowoduje uregulowanie prawa wlasnosci gruntu stanowiqcego 

drogy publicznq, 0 co wnioskowal Pan Marek Duchnik. 


