
Id: MOFQA-IXKEP-PCPMX-VWAFU-RTAOH. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LI/462/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 15 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651), uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr 
XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Pińczów, uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 14 numerem działki 58/217 o powierzchni 0,0018 ha, uregulowanej 
w księdze wieczystej Nr KW 25746, stanowiącej własność Gminy Pińczów, na rzecz Koła Łowieckiego Nr 2 im. 
Św. Huberta w Pińczowie. 

§ 2. Przeniesienie własności nieruchomości opisanej w § 1, nastąpi w zamian za przeniesienie przez Koło 
Łowieckie Nr 2 im. Św. Huberta w Pińczowie, na rzecz Gminy Pińczów, własności nieruchomości gruntowej 
położonej w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 14, numerem działki 58/208 
o powierzchni 0,0019 ha, 

§ 3. Zamiana nieruchomości następuje bez żadnych dopłat 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Marek Omasta
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Uzasadnienie

Gmina Pińczów jest właścicielem nieruchomości położonej w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. 
Pińczowa obręb 14 numerem działki 58/217 o powierzchni 0,0018 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr KW 
25746, natomiast Koło Łowieckie Nr 2 im. Św. Huberta w Pińczowie jest właścicielem nieruchomości położonej 
w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 14, numerem działki 58/208 o powierzchni 
0,0019 ha. W chwili sprzedaży działki nr 58/208 aktem notarialnym Nr Rep. A 77/2010 dla Koła Łowieckiego 
w Pińczowie brak było planu zagospodarowania przestrzennego, a budowa garażu była możliwa na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po uchwaleniu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla m. Pińczowa, zabudowa działki nr 58/208 budynkiem garażowym okazała się niemożliwa 
A zatem celowe i zasadne staje się podjęcie uchwały o zamianie na działkę nr 58/217, która w planie 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budowę garażu. 


