
 
UCHWAŁA  Nr  XXVII/164/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 30 marca 2017 r. 

 
            w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Wziąchów   
 

  
 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 roku,  poz. 2147 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
  

  
§ 1.   Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej we 
Wziąchowie należącej do Gminy Pogorzela - działki nr 100/7 o powierzchni 0,3761 ha 
opisanej w KW PO1Y/00033839/0 na działki należące do AGROMAX OLSZAK Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dębnie Polskim położone we Wziąchowie oznaczone numerami:  
                                                        100/3 o powierzchni 0,1897 ha, KW PO1Y/00039985/0 
                                                        100/4 o powierzchni 0,0551 ha, KW PO1Y/00039985/0 
                                                        101/1 o powierzchni 0,1499 ha, KW PO1Y/00020473/2 
                                                        371/6 o powierzchni 0,0384 ha, KW PO1Y/00029741/5 
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował: 
M. Andrzejewski         
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały nr  XXVII/164/2017  
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Wziąchów 
 

 
 

W związku z koniecznością uregulowania granic i prawa własności gruntu zajętego 
pod hydrofornię Wziąchów oraz studnie głębinowe przynależne do tej hydroforni,   
a znajdujące się na gruntach należących do innych właścicieli należało dokonać geodezyjnego 
wydzielenia tych obiektów. Po dokonaniu wstępnych ustaleń z przedstawicielem firmy 
AGROMAX OLSZAK Sp. z o.o. przeprowadzona zostanie bezgotówkowa zamiana 
nieruchomości: 

Gmina Pogorzela przekaże działkę nr 100/7 o powierzchni 0,3761 ha  natomiast 
AGROMAX OLSZAK Sp.z o.o. przekaże działkę nr 100/3 i 101/1  na uregulowanie 
obecnych granic hydroforni oraz działki nr 100/4 – studnia nr 1 i 371/6 jako studnia nr 2. 
Łączna powierzchnia przejętego gruntu wyniesie 0,4331 ha. 
Ponadto firma AGROMAX OLSZAK Sp. z o.o. ustanawia na swojej działce nr 371/7 
służebność gruntową polegającą na prawie dojścia i dojazdu do studni nr 2 zlokalizowanej na 
działce nr 371/6. 

W związku z tym, że uregulowanie granic faktycznie zajmowanych nieruchomości  
i zapewnienie dojazdu do studni nr 2 jest konieczne, podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 

 
 
 
 

 


