
UCHWAŁA  Nr  VI/5415 
RADY  GMINY  PUCK 

z   dnia  30  kwietnia  2015 r. 
 

w sprawie:  wyra żenia  zgody na  zamian ę  nieruchomo ści  gruntowych poło żonych   
                     w obr ębach geodezyjnych Mieroszyno i Żelistrzewo.  
                  
          Na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014r. poz. 518 z późn. zmianami), art. 285 § 1 ustawy z dnia 
23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zmianami). 
 

Rada Gminy Puck, 
uchwala, co nast ępuje: 

 
§ 1. 

  
   Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany niżej opisanych nieruchomości: 
- działkę nr 194 położoną w obrębie geodezyjnym Mieroszyno o pow. 1.11.00 ha,  zapisaną 
w Kw Nr GD2W/00016935/2, stanowiącą własność Gminy Puck  z a m i e n i ć  na działki   
nr nr 299/1 o pow. 256 m2, 299/2 o pow. 1677 m2 oraz  299/3 o pow. 153 m2 położone              
w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo, stanowiące własność osoby fizycznej, zapisane               
w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00002889/2. 
    Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Puck – Uchwała XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000r.  gmina 
Puck, działka Nr 194 położona jest w terenie upraw rolnych.  
     Działki Nr 299/1, 299/2  stanowią drogę wewnętrzną, natomiast działka Nr 299/3 stanowi 
poszerzenie ulicy Stolarskiej w Żelistrzewie. 
 

§ 2. 
 
Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności na działce Nr 127 położonej            
w Strzelnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Wejherowie V Zamiejscowym Wydziale 
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr GD2W/ 
00040413/4 polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnych właści-
cieli działki sąsiedniej nr ewidencyjny 194 położonej w Mieroszynie dla której w Sądzie Re-
jonowym w Wejherowie V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku 
jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr GD2W/ 00016935/6. 
 

§ 3. 
 
Uchyla się w całości Uchwałę Nr VI/28/07 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2007r.              
w sprawie  przeznaczenia do zbycia w formie przetargu nieograniczonego, mienia gminne-
go, położonego w obrębie geodezyjnym Mieroszyno, gmina Puck. 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy  Puck. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


