
UCHWAŁA  Nr L/393/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 19 sierpnia 2010 roku

w sprawie: 
1.  uchylenia  uchwały  Nr  XXXII/283/05  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28  kwietnia  

                   2005r.  w sprawie nabycia działek położonych w miejscowości  Brzezinki  na  
                   potrzeby budowy kompleksu sportowego;

2.  zamiany  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Masłów  na  nieruchomości  
                   stanowiące własność Pani Marty Sucheni.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 
ze zm.), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla  się  uchwałę  Nr  XXXII/283/05  Rady Gminy Masłów z  dnia  28  kwietnia   2005r.  w sprawie 

nabycia działek położonych w miejscowości Brzezinki na potrzeby budowy kompleksu sportowego.

§ 2.

I.     Wyraża się zgodę na zawarcie z Panią Martą Suchenią umowy zamiany nieruchomości:

1. stanowiących własność Gminy Masłów oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

− działka nr 202 o powierzchni 0,6200 ha położona w Barczy przedstawiona na załączniku 

graficznym  nr 1 do niniejszej uchwały;

− działki nr 512 o pow. 0,1400 ha, nr 513 o pow. 0,0100 ha i nr 514 o pow. 0,0100 ha 

położone w Brzezinkach przedstawione na załączniku graficznym  nr 2  do niniejszej 

uchwały.

2. na nieruchomości stanowiące własność Pani Marty Sucheni oznaczone w ewidencji gruntów jako 

działki  nr  517/3  o  powierzchni  0,1998  ha  i  nr  517/4  o  powierzchni  0,2943  ha  położone  w 

Brzezinkach przedstawione na załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały         .

II.    Zamiana może nastąpić za dopłatą różnicy wartości działek stanowiących własność Gminy Masłów i 

        działek stanowiących własność Pani Marty Sucheni wynikającej z operatów szacunkowych – o ile 

         taka różnica nastąpi.

§ 3.

Działki, o których mowa w § 1, przedstawione są na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
mgr Genowefa Jaros
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