
UCHWAŁA NR  263/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

  
w sprawie zamiany nieruchomości.  

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;                
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;               
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r.                 
Nr 28 poz.142 i 146) w związku z art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651)   

 
 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:   
 
 
§1. WyraŜa się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 1746/1 o pow. 0,0147 ha, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, połoŜonej                 
w  Jastrowiu przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 17946 z nieruchomością oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1741/3 
o pow. 0,0147 ha, stanowiącą własność Państwa Kazimiery i Czesława Syska, połoŜoną 
w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 17947.  

 
§2. Zamiana, o której mowa w §1, moŜe nastąpić bez obowiązku dokonywania 

dopłaty w przypadku, gdy wartość nieruchomości będących przedmiotem zamiany będzie 
równa.  

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
  
do uchwały Nr 263/ 2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 
zamiany nieruchomości. 

 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Jastrowie nieruchomość stanowi drogę pieszą, oznaczoną symbolem Kx (uchwała Rady 
Miejskiej w Jastrowiu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowia Nr 69/ 2007 z dnia 30 października 2007 roku – Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 201, poz. 4616). W celu poprawy komunikacji działek sąsiadujących 
przewidziano pozyskanie działki sąsiedniej, oznaczonej nr geodezyjnym 1741/ 3 o pow. 
0,0147 ha, powstałej w wyniku podziału, stanowiącej własność Państwa Kazimiery i 
Czesława Syska. Pomiędzy Gminą a właścicielami tej nieruchomości uzgodniono, Ŝe jej 
pozyskanie nastąpi poprzez zamianę tej nieruchomości z nieruchomością komunalną, 
oznaczoną nr geodezyjnym 1746/ 1 o pow. 0,0147 ha, bez dopłaty. 

W związku z tym, Ŝe zasady gospodarowania nieruchomościami nie obejmują 
upowaŜnienia przez Radę Miejską w Jastrowiu dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do 
dokonywania zamiany nieruchomości, niezbędne jest podjęcie uchwały wyraŜającej zgodę na 
zamianę. 


