
UCHWAŁA NR LIII/474/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Królik Polski. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. 
Dz.U.2021.1372/ oraz art.13 ust.1, art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami / t.j. Dz.U.2020.1990 z późn. zm./ -  

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża się  zgodę na ekwiwalentną zamianę nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 
894/1 o pow. 0,0096 ha położona w obrębie ewidencyjnym Królik Polska, stanowiącej własność Gminy 
Rymanów na podstawie księgi wieczystej nr KS1K/00054379/3, na nieruchomość gruntową, oznaczoną jako 
działka nr 895/1 o pow. 0,0099 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, stanowiącą własność 
osoby fizycznej. 

§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, o której mowa w § 1 należy 
zastosować dopłaty, w wysokości odpowiadającej różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki nr 749 i nr 895 położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski 
w którym zaproponował ekwiwalentną zamianę swojej działki nr 895/1 o pow. 0,0099 ha (powstałej 
z podziału dz. 895) położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski na działkę gminną nr 894/1 o pow. 
0,0096 ha (powstałą z podziału dz. 894) położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. Celem zamiany 
jest nabycie przez Gminę działki nr 895/1 na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 894/2, 
natomiast nabycie działki nr 894/1 przez wnioskodawcę poprawi zagospodarowanie jego nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 749. 

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

Opracował: Mirosław Golonka
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