UCHWAŁA NR XLVII/337/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Sławno i osobami fizycznymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579, z 2017r. poz. 1948, 730, 935)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości, określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, między Gminą Sławno i
osobami fizycznymi.
2. Przedmiotem zamiany są:
1) stanowiąca własność Gminy Sławno nieruchomość numer 186/2 o powierzchni 0,4208 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo,
2) stanowiąca własność osób fizycznych nieruchomość numer 45 o powierzchni 0,33 ha położona
w obrębie ewidencyjnym Pomiłowo.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż części nieruchomości 186/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo w Gminie Sławno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do Urzędu Gminy Sławno wpłynął wniosek właścicieli działki nr 45 o pow. 0,33 ha położonej w obrębie
Pomiłowo w sprawie zamiany przedmiotowej nieruchomości na działkę będącą własnością Gminy Sławno o
numerze 186/2 obręb Gwiazdowo.
W związku z realizacją programu " Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej", na
działce nr 45 stanowiącej własność osób fizycznych, planowana jest infrastruktura kajakowa polegająca na
budowie tzw. przenoski oraz drewnianej kładki. Teren działki Będzie również umożliwiał dojście do działki nr
40 stanowiącej własność Gminy Sławno, na której zlokalizowana będzie tzw. stanica wodna.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy w tym zbywanie, nabywanie nieruchomości nastąpić może wyłącznie
za zgodą Rady Gminy, wobec powyższego w celu dokonania zamiany przedmiotowych nieruchomości należy
podjąć uchwałę.
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