
Załącznik nr fi. do Protokołu
nr XXI/08 sesji Rady Gminy

Lichnowy z dnia 09.10.2008 r

Uchwała Nr XXI/205/2008
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 09 października 2008 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 
261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości:
- przekazanie na rzecz p. Tadeusza Grześkowiaka działki Nr 153/3 położonej w Dąbrowie o pow. 
0,0800 ha, Nr KW 18930 stanowiącej drogę o wartości 1 592,00 zł
- w zamian za przekazanie przez p. Tadeusza Grześkowiaka na rzecz Gminy działki nr 153/6 o pow. 
0,0286 ha, Nr KW 56776 o wartości 617,00 zł i 152/5 o pow. 0,0253 ha, Nr KW 56119 o wartości
546,00 zł na wydzielenie drogi.
2. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której 
wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości, tj. 429,00 zł na rzecz Gminy 
Lichnowy.

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/209/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 listopada 2004 r. w 
sprawie nieodpłatnej zamiany nieruchomości.

§ i .

§2.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/209/2004 z dnia 18.11.2004 r. Rada Gminy Lichnowy wyraziła zgodę na 

zamianę działek będących własnością Gminy Lichnowy oraz osoby fizycznej. Aktem notarialnym 
Repertorium A numer 3901/2004 z dnia 22.11.2004 r. dokonano zamiany przedmiotowych działek 

bez uwzględnienia dopłaty dla Gminy.

W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości wnosi się o podjęcie 

uchwały w przedstawionym brzmieniu, co stanowić będzie podstawę do dokonania sprostowania 

aktu notarialnego.


