
UCHWALA Nr XXXVII/220/2018 
Rudy Gminy w Czernikowie

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działek położonych we wsi Czernikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ust. 1 i art.25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zpóźn. zrn.).

Uchwala się, co następuje :

§1.1. Wyraża się zgodę na zamianę działek pomiędzy gminą Czernikowo a Panem Marcinem 
Wróblewskim.
2. Przedmiotem zamiany będą :
- działki oznaczone geodezyjnie nr 326/7 o pow. 0,0280 ha i nr 326/8 o pow.0,0317 ha położone w 
obrębie wsi Czernikowo będąca własnością komunalną gminy Czernikowo,
- na działki oznaczone geodezyjnie nr 326/10 o pow, 0,0320 ha i nr 326/12 o pow. 0,0266 ha 
położone w obrębie wsi Czernikowo będące własnością Pana Marcina Wróblewskiego.

§ 2. Zamianę należy przeprowadzić na zasadach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zamiana działek wymienionych w uchwale jest zasadna i niezbędna, ponieważ zostanie 
rozwiązany problem dostępu do drogi publiczne5 sąsiadującym nieruchomościom.





UCHWAŁA Nr XXXVII/221/2018 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości rolnej zabudowanej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 13 ust.l ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t, Dz.U. z 2018 r. poz. 121).

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Czernikowo umowy użyczenia na okres 
powyżej 3 lat na cele statutowe Koła Łowieckiego „Bażant” w Czernikowie nieruchomości 
rolnej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie działką nr 164/3 o pow. 0,8900 ha, położonej we 
wsi Pokrzywno, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą KW 
WL1L/00042983/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości rolnej zabudowanej na 
rzecz: Kola Łowieckiego „Bażant” w Czernikowie

W celu uregulowania stanu prawnego do dysponowania nieruchomością rolną 
zabudowaną zajmowaną obecnie przez Kolo Łowieckie „Bażant”, proponuje się podjęcie w 
tej sprawie stosownej uchwały.

W związku z tym, że prowadzona przez w/w podmiot działalność ma charakter ciągły 
i wymaga odpowiedniego zaplecza na prowadzenie działalności statutowej, proponuje się 
oddanie nieruchomości rolnej zabudowanej w użyczenie na czas nie oznaczony.
Ponieważ proponowany termin zawarcia umowy przekracza termin dłuższy niż 3 lata, 
zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym wymagane jest podjęcie 
w tej sprawie niniejszej uchwały,
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