
UCHWAŁA NR  505 /2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 29 maja 2018r. 

 
  

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 2017r. poz.1875, poz.2232, z 2018r. poz.130) w związku z art.13 ust.1, art. 
15 ust.1, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018r. poz.121, poz.650) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:   
 
 
§1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 513/10 o pow. 0,0264 ha, położonej w Sypniewie, obręb 0007 gmina Jastrowie, 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00019613/7 na nieruchomość 
gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 512/6 o pow. 0,0264 ha, położoną w 
Sypniewie, obręb 0007 gmina Jastrowie, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00040288/5, stanowiącą własność 
osób fizycznych Państwa…………………. 

 
§2. Zamiana nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłaty.  
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



UZASADNIENIE 
  
do uchwały Nr 505/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zamiany 
nieruchomości. 

 
 

 Państwo …………….zwrócili się z wnioskiem o zamianę działki nr 512/6 o pow.264 
m2 położonej w Sypniewie, będącej ich własnością, która sąsiaduje                     z Przedszkolem 
Samorządowym w Sypniewie na działkę gminną, która sąsiaduje z działką, na której P. 
………prowadzą działalność gospodarczą. Zamiana tych nieruchomości pozwoliłaby na 
uporządkowanie swoich terenów i poprawę wizerunku estetycznego posesji.  
 Zarządzeniem Nr 47/ 2018 z dnia 9 maja 2018r. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
przeznaczył do  zbycia w drodze zamiany nieruchomość wchodzącą w skład zasobu  mienia  
komunalnego Gminy i Miasta Jastrowie oznaczoną nr geodezyjnym 513/10 o pow.264 m2 
położoną w Sypniewie, obręb 0007, gmina Jastrowie, dla której Sąd Rejonowy  w Złotowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00019613/7. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.) - nieruchomości stanowiące własność 
jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu, w tym zamiany na 
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) – do czasu określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub na czas nieoznaczony, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady 
gminy. 

Dla skuteczności prawnej zawarcia umowy zamiany wymagana jest zgoda Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  

 


