
Uchwała  Nr XVIII/104/2008 
                                  Rady Gminy RozdraŜew 
                                  z dnia 8 lipca 2008 r. 

 
                      w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości 
 
   
                  Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1  
pkt. 3 w związku z § 4 ust. 2  uchwały nr XIV/76/08 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 11 marca 
2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony, 
uchwala się co następuje : 
 
                                                                  §  1 
 
WyraŜa się zgodę Wójtowi Gminy RozdraŜew na zamianę nieruchomości stanowiącej 
własność gminy: działki nr 787/2 o pow.0,0424 ha połoŜonej w RozdraŜewie, a zapisanej  
w KW 22500  na działki nr 796/2 o pow. 0,0071 ha  zapisaną w KW 22790 i nr 795/2 
o pow. 0,0090 zapisaną w KW 21668 stanowiące własność osób fizycznych  Państwa Anny  
i Michała Stachurów zam. RozdraŜew ul. Parkowa 4. 
 
                                                                  §  2 
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy RozdraŜew do dokonania wszelkich niezbędnych czynności  
w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 uchwały.  
 
 
                                                                   §  3 
  
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia              
 
 
        

Przewodniczący Rady Gminy  
      mgr Renata Zych – Kordus   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
Uzasadnienie  
    
         Anna i Michał małŜonkowie Stachura  wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy 
RozdraŜew z prośbą o wykup działki stanowiącej własność Gminy RozdraŜew, oznaczonej  
w ewidencji gruntów nr 787/2 o pow. 0,0424 ha jako tereny komunikacyjne - droga, 
połoŜonej w RozdraŜewie przy ul. Rzemieślniczej. Obecnie przedmiotowa nieruchomość 
dzieli na dwie części własność Państwa Stachurów, a umoŜliwienie jej wykupu pozwoli na 
połączenie w jedną całość i funkcjonalne ich zagospodarowanie. 
Będąca własnością gminy działka nr 787/2 jest odcinkiem końcowym ul. Rzemieślniczej, 
będącej tzw. „ulicą ślepą”. Przejęcie w zamian działek nr 795/2 i 796/2 pozwoli na to,  
Ŝe skrócenie ul. Rzemieślniczej nie spowoduje utrudnień w ruchu drogowym. Dodatkowo 
wydzielony zostanie teren pod ścieŜkę dla pieszych łączący ul. Rzemieślniczą z ul. Parkową. 
 
       Wójt Gminy  
       mgr Mariusz Dymarski  


