
UCHWALA NR 1421XV/2020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 09 marea 2020 roku 

w sprawie: wyrazenia zgody Da zamiao't nieruchomosci poloiooych we wsi 
Nowe Miasto i Nowe Miasto- Folwark 

Na podstawie art.IS liSt.I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz.65) oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit ."a" ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku 0 sarnorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506) Rada Gminy Nowe 
Miasto uchwala co nastypuje: 

§ 1. WyraZa siy zgody na zamiany nieruchomosci polozonej we wsi Nowe Miasto, oznaczonej 
w ewidencji grunt6w jako dzialka owner 659/3 0 powierzchni O,0058ha,stanowi'lcej wlasnosc Gminy 
Nowe Miasto, na nieruchomosc polozoo'} we wsi Nowe Miasto- Folwark oznaczo0'l jako dzialka 
nurner 239/1, 0 powierzchni 0,0058 ha stanowi'}cej wlasnos6 osoby fizycznej. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Grniny Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi W Zycie z dniem podjycia. 



Uzasadnienie 
do ucbwaty Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 09 marca2020 roku 

w sprawie wyra.zenia zgody na zamiany rueruchomosci polozonych 
we wsi Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark 

Wlascicielem dzialki numer 23911 0 pow. O,00580ha polozonej we wsi Nowe Miasto-Folwark 
jest Pan Krzysztof Jaworski. W Iw rueruchomosc od ruepamiytnych czas6w stanowi og61rue dostypnq 
drogy, kt6ra przez cal)' czas byla przez gminy remontowana i odsrueZana w okresie zimowym. 

Powyzszy stan zagospodarowania w/w dzialki zostal stwierdzony podczas czynnosci 
geodezyjnych wskazania granic dzialki numer 239 zleconych przez Pana Krzysztofa Jaworskiego. 
Dzialka numer 6S9/3 polozona we wsi Nowe Miasto jest terenem og6Ino dostypnym przy Zalewie 
Nowomiejskim. 

Powolany w osnowie uchwaly art.IS ust.1, zdanie pierwsze, ustawy 0 gospodarce 
nieruchomosciami stanowi 0 mozliwosci dokonywania zamiany nieruchomosci stanowiEJcych 
wlasnosc jednostek samoI74du terytorialnego na nieruchomosci stanowiEJce wlasnosc os6b fizycznych 
lub osob prawnych. 

Zgoda na zamiany, kt6rej stronEJ zamiany jest gmina, wymaga uchwaly rady gminy zgodnie 
z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy 0 samoTZZldzie gminnym. 
Zamiana rueruchomosci spowoduje uregulowarue prawa wlasnosci gruntu stanowicteego drogy 
publicznq., 0 co v.rnioskowal Pan Krzysztof Jaworski. 
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Opracowala: Elibieta Szymanska 


