
Zarządzenie nr 156A/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 09 września 2022 r. 

 

w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Międzylesie a osobą fizyczną. 

 

Na podstawie rozdziału 3 § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu 

z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyrażam zgodę na zamianę gruntów na zasadach ekwiwalentności pomiędzy Gminą Międzylesie 

a osobami fizycznymi w następujący sposób: 

1. Pan Jacek Hat oraz Pani Beata Dulik przenoszą na rzecz Gminy Międzylesie własność działki 

nr 117/1 o pow. 0,0383 ha, położonej w Gajniku, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku 

prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00010000/2. 

2. Gmina Międzylesie dokona przeniesienia na rzecz Pania Jacka Hata oraz Pani Beaty Dulik 

własności działki nr 229 o pow. 0,09 ha, położonej w Gajniku, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00043828/2. 

 

§ 2 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Międzylesie, zamieniane nieruchomości posiadają przeznaczenie: dz. 117/1 – 6R4 – tereny użytków 

rolnych – uprawy polowe; dz. 229 – 6R12 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe. 

 

§ 3 

 

1. Wartość zamienianych nieruchomości określi rzeczoznawca majątkowy. W przypadku 

nierównych wartości strona, która otrzyma nieruchomość o wyższej wartości dokona 

stosownej dopłaty na rzecz drugiej strony. 

2. Koszty związane z zamianą nieruchomości ponosi w całości Gmina Międzylesie. 

3. Niniejsze zarządzenie wraz z protokołem dotyczącym zamiany gruntów będą podstawą 

do zawarcie przez strony umowy notarialnej. 

 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Międzylesie, dnia 09.09.2022 r. 

 Burmistrz 

 /-/ Tomasz Korczak 

 

 

Uzasadnienie: 

Na działce nr 117/1, stanowiącej współwłasność Pana Jacka Hata i Pani Beaty Dulik, podczas 

przebudowy drogi gminnej na cz. dz. 111, obręb Gajnik, wykonano rów melioracyjny. 



Celem regulacji stanu prawnego Pan Jacek Hat i Pani Beata Dulik, przenoszą na rzecz Gminy 

Międzylesie własność działki nr 117/1, obręb Gajnik, natomiast Gmina Międzylesie przenosi na rzecz 

Pana Jacka Hata i Pani Beaty Dulik własność działki nr 229, obręb Gajnik. 


