
UCHWAŁA NR XXXI/281/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 118/19 o powierzchni 0,1349 ha, 118/20 o powierzchni 0,1350 ha oraz 118/21 
o powierzchni 0,1350 ha położonych w obrębie Wojcieszyce, gmina Kłodawa, dla których Sąd Rejonowy 
w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00081729/1 na nieruchomość oznaczoną numerem 
ewidencyjnym 62/41 o powierzchni 0,1921 ha, położoną w obrębie Wojcieszyce, gmina Kłodawa dla której 
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00073728/5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczający zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata lub czas nieoznaczony. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu.  W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, 
oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także 
mogą być obciążane prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aport) do spółek, 
przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych 
fundacji. 

 Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego 
mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób 
prawnych.  W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której 
wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą III/21/18 
z dnia 28.12.2018 r. Rady Gminy Kłodawa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce, przedmiotowe działki oznaczone numerami 118/19, 
118/20 i 118/21 będące własnością Gminy Kłodawa  podlegające zamianie przeznaczone są pod 
wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 29MN2), natomiast działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym 62/41 przeznaczona jest pod teren usług nieuciążliwych (symbol planu 47UI). 

 Zamiana nieruchomości pozwoli na racjonalne zagospodarowanie nieruchomości, bowiem działka nr 
62/41 przylega bezpośrednio do przedszkola i będzie mogła zostać wykorzystana na jego potrzeby (w tym 
miejsce do parkowania). 

 W celu zamiany  przedmiotowych nieruchomości niezbędne jest podjęcie uchwały.
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