
Uchwała Nr / 210 / XXXVI / 2010

Rady  Gminy  w Radłowie

z  dnia 27 października 2010r.

w sprawie: wyrażenia  zgody  na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Radłów wraz z udziałem w współwłasności nieruchomości gruntowej położonej 
w Radłowie, na lokal użytkowy stanowiący własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Radłowie  wraz z  udziałem  we współwłasności  nieruchomości  gruntowej 
położonej w Radłowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. i art. 15 ust. l ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę bez dopłat:
1) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy 

Radłów, położonej w Radłowie oznaczonej w ewidencji gruntów, działka nr 702/206 

km. 1,  obręb  Radłów,  o  powierzchni  0,0443  ha,  dla  której  prowadzona 

jest przez Sąd Rejonowy w Oleśnie – Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta 

Nr KW  31183  oraz  udziału  w  5622/10000  części nieruchomości  zabudowanej, 

położonej w Radłowie przy ulicy Lipowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów, działka 

nr  701/206 km.  1,  obręb Radłów,  dla  której  prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy 

w Oleśnie  –  Wydział  Ksiąg  Wieczystych,  księga  wieczysta  Nr KW  49388,  o 

powierzchni  0,1142 ha,  razem  z  odpowiadającą  częścią  powierzchni  budynku 

mieszkalno-usługowego  wolnostojącego,  znajdującego  się  na  powyższej 

nieruchomości,  tj. lokalami  użytkowymi  Nr  1  i  Nr  2  wraz  z pomieszczeniami 

przynależnymi, których opis zawarty jest w operacie inwentaryzacyjnym powyższego 

budynku z dnia 08.07.2005r., oraz prawo wspólnego użytkowania klatki  schodowej 

i korytarza . Łączna powierzchnia użytkowa tych lokali wynosi 219,72 m2, -  na

2) 6040/10000  części  prawa  własności nieruchomości  zabudowanej  położonej 

w Radłowie  przy ul. Oleskiej  5,  będącej  własnością  Gminnej  Spółdzielni 

„Samopomoc  Chłopska”  w Radłowie.  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów,  działka 

nr 729 km. 1,  obręb Radłów, o powierzchni 0,0392 ha, dla której prowadzona jest 

przez  Sąd  Rejonowy  w  Oleśnie  –  Wydział  Ksiąg  Wieczystych,  księga  wieczysta 



Nr KW 24323.  Wraz  z  częścią  budynku  biurowo-usługowego,  znajdującego się  na 

powyższej  nieruchomości  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  382,50m2,  tj. lokalem 

użytkowym Nr 3/2, o powierzchni użytkowej 208,15 m2, znajdującym się na I piętrze 

w/w budynku oraz lokalem użytkowym Nr 3/3, o powierzchni użytkowej 22,88 m2, 

mieszczącym się na parterze, i służącym jako kotłownia. 

Łączna  powierzchnia  użytkowa  lokali  będących  przedmiotem  zamiany  wynosi 

231,03 m2.

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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