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RADY GMrNy pRUSzcz cnafisxr

zdnia 4 lutego 20Ll r.

w spRAwtE ZAMIANv GRUNTow srANowlAcycH wr,ASNoSi cnarNy
w BYSTREJ I DZIEWTECTU wr,6KACH NA GRUNiy srANowr4cE wr.ASNoSe

OSOB FIZYCZNYCH W BYSTREJ.

Na podstawie art. 1B ust, 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dniaS marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

lj.t.22001r. Dz. U. Nr 142 poz.759l ze zmianamilw zwiqzkuzart.ll ust. 2, art, 13 ust. 1, art,

15 ust. I i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomoSciami lj, t. z 2010 r. DzU. Nr 102 poz.65l ze zmianamil

Rada Gminy uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Rada Gminy Pruszcz Gdahski wyraha zgodq na dokonanie zamiany grunt6w poto2onych na
terenie wsi Bystra, obejmujqcych dzialkq oznaczonqnr 51/3lo powierzchni 925 rn2 i grunt6w
polo2onych na terenie wsi Dziewiqi Wl6k, obejmujqcych dzialkq ozrtaczona N 89151
o powierzchni 3168 m2 stanowi4cych wlasno6d Gminy Pruszcz Gdariski na grunty polo2one na
terenie wsiBystra oznaazofle dzialkanr 51129 o powierzchni45TS rn2 stanowirgcqwlasno$i os6b
fizycznych.

$ 2.Upowaznia siq W6jta Gminy do wystEpowania wsprawach zwiqzanych zzamranqw lw
nieruchomoSci zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w tym zakresie.

$ 3. Uchwala wchodzi w itycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie

WtaSciciele dzialki nr 51t29 w Bystrej wystqpili z wnioskiem o dokonanie
zamiany wlgs1ej dziatki na dziatki gminne'nt b,tnl w Bystrej i-ni-aglst w
Dziewiqciu Wl6kach.

Dzialka stanowiqca wrasnos6 
. 
os6b fizycznych nr s1t2g w Bystrej

bezposrednio przylega do boiska gminnego w Bystrej, znajduje sig na niej g6ra
saneczkowa, usypana w minionych latach, 

-wykorzystywina ' w okresie
zimowym przezdzieci.

Dzialka gminna nr 51131 stanowi dojazd do dzialek zabudowanych
stanowiqcych wlasno66 Paristwa Tadeusza iCecylii Rybak wnioskujEcycfi o
zamianq grunt6w.

Dzialka gminna nr 8g/s1 w Dziewiqciu w6kach stanowi drogg gruntowq w
rozlogu gruntow rolnych, dojazdow4 do p6l uprawnych, kt6rych *jrsli.i"trmi sq
wnioskuj4cy o zamianq.

Dokonanie zamiany nieruchomo6ci jest uzasadnione.
Zgodnie z obowiqzuiqcymi przepisami w przypadku nier6wnej wartosci

zamienianych nieruchomo5ci stosuje sig doptaie , t<tOre1 wysokoS6 jLst r6wna
ro2nicy wartoSci zamienianych nieruchomo6ci . -

w zwiqzku z powyzszym podjecie uchwaly jest uzasadnione.


