
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXll/21 0/201 6

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 19 grudnia 2016r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.g lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoeEdzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z p62n. zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r- o

gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Oz.U. z 2015t., poz-1774 z p62n. zm., na wniosek W6jta

Gminy Pietrowce Wielkie.

Rada Gminy PietrorYice Wielkie

uchwala

sl
1. Wytaza siq zgodQ na zamianQ nieruchomosci potozonej w miejscowosci Kornice, oznaczonej w

ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialka nr 254 obreb Kornice k.m.s o powierzchni 1,6098 ha,

stanowiEcej wlasnoso Gminy Pietrowice Wielkie, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Raciborzu prowadzi ksiQgQ

wieczystq o numerze GL1Fy00055160/6, na ltzy nieruchomosci stanowiqce wlasnoso Rolniczej

Sp6ldzielni Produkcyjnej w Kornicy polo2onych w:

- miejscowosci Pietrowice Wielkie, oznaczonE w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dziatka ff 322 o

powierzchni 0,4690 ha obreb Pietrowice Wielkie k.m. 13, dla kt6rej Sad Rejonowy w Racibotz u

prowadzi ksiQge wieczystE o numeze GLI R/00052689/9 oraz

- w miejscowosci Kornice oznaczonE w ewidencji grunt6w jako dzialka N 4141244 o pow. 1 ,0156 obrQb

Kornice k.m. 5, dla kt6rq Sqd Rejonowy w Raciborzu prowadzi ksiege wieczystq o numerze

GL1 FY00012235/0 oraz

- w miejscowosci Kornice oznaczonE w ewidencji gruntow jako dzialka nr 240 o pow. 0,9547 obrQb

Kornice k.m. 5, dla kt6rej SAd Rejonowy w Raciborzu prowadzi ksiQgg wieczystq o numeze

GLl Ry00036210/3.

2. Szczeg6lowe polo2enie naeruchomosci opisanych w ust. 1 okresla zalqcznik do niniejszej uchwaly

s2

UchwalQ oglasza siQ na tablicach ogloszen Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie

s3
Wykonanie uchwaly powieza siQ W6.itowi Gminy
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia
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w sprawie wyraienia zgody na zamiane nieruchomo6ci
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Zalqcznik do Uchwaly Nr )UlU210/2016

Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19..t2.2016r

Dzialka 254 - Gminy Piotrowice Wiolkio

a
Dzialka 322 - RSP Kornice
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Ozialka 11q244 i 24O - RSP Kornice

PRZEW NrczACY
Bady Gminy te wace Wielkie
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