Uchwała Nr XXVIII/170/2009
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości połoŜonych
w miejscowości Łopuszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami
/ oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 997
roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z
późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na dokonanie przez Wójta Gminy Łopuszno zamiany
zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3650 ha połoŜonej w obrębie
Łopuszno, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 92/58, dla której w Sądzie
Rejonowym
stanowiącej

we

Włoszczowie

własność

prowadzona

Gminy

Łopuszno

jest
na

księga

wieczysta

nieruchomości

o

Nr

34768,

powierzchni

0,3532 ha połoŜone w obrębie Łopuszno oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
nr, nr 92/78 o pow. 0,1578 ha, 92/80 o pow. 0,0058 ha, 99/18 o pow. 0,0069 ha, 92/69
pow. 0,0075 ha, 92/76 o pow. 0,1312 ha, 92/62 o pow. 0,0017 ha, 99/16 o pow. 0,0157
a, 99/13 o pow. 0,0015 ha, 95/3 o pow. 0,0251 ha, dla których w Sądzie Rejonowym
we Włoszczowie prowadzone są księgi wieczyste nr, nr 34571, 34277 stanowiące
własność

MałŜ

Roberta

i

Doroty

Pietrusiewicz

oraz

MałŜ.

Witolda

i Sławomiry Szproch.
§

2.

Zamiana

powyŜszych

nieruchomości

moŜe

nastąpić

bez

obowiązku

dokonywania dopłat z tym, Ŝe MałŜ Robert i Dorota Pietrusiewicz i MałŜ. Witold i
Sławomira Szproch za wartość nakładów na działce Nr 92/58 stanowiącej własność
Gminy Łopuszno wybudują wiatę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej na
nieruchomości połoŜonej w obrębie Antonielów stanowiącej własność Gminy
Łopuszno oznaczonej działką Nr 106.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób
zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Łopusznie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

