
UCHWAŁA NR VI/37/19 

RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 14 marca 2019 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bartniczka  

gruntu położonego we wsi Jastrzębie. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.
1
) i art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia             

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.
2
), Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Wyraża zgodę na nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości 

niezabudowanej, położonej we wsi Jastrzębie, o pow. 0,0021 ha, oznaczonej w ewidencji 

gruntów działką nr 141/3, zapisanej w księdze wieczystej Nr TO1B/00000193/2, prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod 

rozbudowę przepompowni ścieków.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                         /Leszek Walczak/   

 

 

 

                                                 
1
)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500. 
2
)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.1509 oraz z 2018 r., 

poz. 2348, oraz z 2019 r., poz. 270.  

 



U z a s a d n i e n i e  

 

 Nieruchomość – grunt, położona we wsi Jastrzębie, o pow. 0,0021 ha, oznaczona                      

w ewidencji gruntów działką nr 141/3, zapisana w księdze wieczystej Nr TO1B/00000193/2, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowi własność 

osoby fizycznej. 

Przedmiotowa nieruchomość została wydzielona, w celu rozbudowy przepompowni 

ścieków.  

Zgodnie ze wstępnie zawartym porozumieniem Stron – właściciel gruntu wyraża 

zgodę na sprzedaż Gminie Bartniczka, gruntu przeznaczonego pod przepompownię ścieków,  

o pow. 0,0021 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów działką nr 141/3, za kwotę w wysokości 

– 100,00 zł za 1 m
2
 (słownie: sto złotych za jeden metr kwadratowy gruntu).  

Przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Bartniczka 

nastąpi w drodze cywilno – prawnej, na podstawie umowy notarialnej.  

Wobec powyższego, wykup wyżej opisanego gruntu jest celowy.  

  

 

 

 


