
UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
położonych w miejscowości Jurkowice z dnia 25 września 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść w § 1 uchwały Nr XLIII/377/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 
2018 roku, który otrzymuje brzmienie: 

Wyraża się zgodę na zamianę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/12 o powierzchni 
0,0561 ha położonej w miejscowości Jurkowice będącej własnością Gminy Bogoria, na działkę oznaczoną 
numerem ewidencyjnym 105/10 o powierzchni 0,0471 ha położoną w miejscowości Jurkowice objętą księgą 
wieczystą numer KI1A/00011661/7 będącej własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” Jurkowice.

§ 2. Pozostała część uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/12/2018

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 listopada 2018 r.

Rada Gminy Bogoria wyraziła zgodę na zamianę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/12
położonej w miejscowości Jurkowice, na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 105/10 położoną
w miejscowości Jurkowice zapisaną w księdze wieczystej KI1A/00011661/7 będącej własnością Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” w Jurkowicach.

W uchwale nr XLIII/377/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25.09.2018 roku zaistniała pomyłka pisarska
dotycząca numerów i powierzchni działek: 105/10 i 105/12 w Jurkowicach, gdzie zostały wpisane
niewłaściwe numery i powierzchnie działek.

W związku z powyższym należało skorygować powierzchnie i numery działek w treści uchwały.

Podjęcie uchwały stało się zasadne.
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