
UCHWAŁA NR XXX/208/2009 
RADY GMINY PABIANICE 
Z DNIA 26 LUTEGO 2009 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi 

Petrykozy. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U z 2001 r . Nr 142,poz.1591;zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, 
Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz.1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337: z 2007 r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180 poz.1111) w związku z art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997  o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz U  z 2004  r Nr 
261, poz.2603, zm. Nr 281, poz.2782; z 2005 Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, 
poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104 poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r Nr 
173 poz.1218; z 2008 r Nr 59 poz. 369) 
 
Rada Gminy Pabianice 
 
                                               u c h w a l a, co następuje 
 
§.1   WyraŜa się zgodę na dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowej, nie  
         zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pabianice, połoŜonej we wsi Petrykozy             
         oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako działka nr 47/3 o pow. 1.4554 ha. zapisanej w  
         księdze wieczystej nr 21362 , 
   
        na części  działek: 
                                    nr 48     o pow. 0.0509 ha, zapisanej  w  KW 4567 
                                    nr 67/2  o pow. 0.3901 ha, zapisanej w  KW 4567 
                                    nr 67/4  o pow. 0.5269 ha zapisanej  w  KW 4567 
                                    nr 67/3  o pow. 0.3200 ha, zapisanej w KW 35224 
                         
      naleŜących do osób fizycznych, połoŜonych we wsi Petrykozy, zgodnie ze szkicem     
      załączonym do uchwały. 
 
§.2  Zamiana nastąpi po wyodrębnieniu geodezyjnym działek i z dopłatą wynikającą z róŜnicy  
       wartości nieruchomości w oparciu o wyceny sporządzone przez rzeczoznawcę   
        majątkowego 
                 
§.3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice 
 
§.4.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy         
        ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pabianice  
                    
 


