UCHWAŁA NR XXVIII_265_09
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie zamiany działek nr 231/13 i 231/15 na działki nr 231/17 i 231/19 położone w miejscowości Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm. z 2002 r. : Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Dz. U. Nr 80, poz.717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17,
poz.128 i Nr 181 poz 1337 z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974., Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420), art. 1 ust 1 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261 poz.2603 ze zmianami)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się dokonać zamiany: projektowanych do wydzielenia niezabudowanych działek nr 231/13
i 231/15 o łącznej pow. ok.80m2 położonych we wsi Pszczółki, będących własnością Gminy Pszczółki, zapisane
w księgach wieczystych nr 113015 i 111103 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, na projektowane do
wydzielenia niezabudowane działki nr 231/17 i 231/19 o łącznej pow. ok.80m2 będące własnością Państwa Haliny
i Piotra Grochowskich, zapisane w księdze wieczystej nr 110257 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.
§ 2. Ustalenie warunków umowy zamiany powierza się Wójtowi Gminy, upoważniając jednocześnie Wójta do
zawarcia umowy notarialnej w imieniu Gminy Pszczółki.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zamiany
działek nr 231/11 i 231/7 na działkę 231/9 położonych w miejscowości Pszczółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.
UZASADNIENIE
Zamianę wydzielonej z gminnej nieruchomości przy ul. Pomorskiej 37 w Pszczółkach działki nr 231/13 i działki nr
231/15 o łącznej ok. 80m² na działki nr 231/17 i 231/19 o łącznej pow. ok. 80m² będącą własnością Państwa Haliny
i Piotra Grochowskich należy dokonać w celu umożliwienia dojścia do działki nr 226/2, na której planowana jest
budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. Natomiast unieważnienie Uchwały Nr XIII/115/07 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zamiany działek nr 231/11 i 231/7 na działkę 231/9 położonych
w miejscowości Pszczółki nastąpiło ze względu na zmianę numerów planowanych do wydzielenia działek i ich
powierzchni w związku z utwardzonym placem przy ul. Pomorskiej 37.
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