
UCHWAŁA  Nr II/14/2018 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 29 listopada 2018 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 

ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), uwzględniając stanowisko zebrania wiejskiego wsi Mąchocice 

Kapitulne, Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na zamianę działek nr 839/2 o pow. 0,0363 ha i nr 840/2 o pow. 0,0344 ha 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych,   dla których prowadzona jest księga wieczysta 

KI1L/00155668/8, stanowiących własność Gminy Masłów, na działkę nr 838/3 o pow. 

0,0710 ha położoną w Mąchocicach Kapitulnych, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta KI1L/00006033/9, stanowiącą własność osób fizycznych – w celu poprawy 

warunków zagospodarowania tych terenów. 

2. Zamiana może nastąpić za dopłatą różnicy wartości działek stanowiących własność Gminy 

Masłów i działki stanowiącej własność osób fizycznych. 

 

§ 2. 

 

1. Wyraża się zgodę na zamianę działek nr 839/1 o pow. 0,0352 ha i nr 840/1 o pow. 0,0349 ha 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych,   dla których prowadzona jest księga wieczysta 

KI1L/00155668/8, stanowiących własność Gminy Masłów, na działkę nr 841/3 o pow. 

0,0698 ha położoną w Mąchocicach Kapitulnych, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta KI1L/00028659/3, stanowiącą własność osób fizycznych – w celu poprawy 

warunków zagospodarowania tych terenów. 

2. Zamiana może nastąpić za dopłatą różnicy wartości działek stanowiących własność Gminy 

Masłów i działki stanowiącej własność osób fizycznych. 

 

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   


