
UCHWAŁA NR IX/53tl9

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie wyraŻeniazgody na nabycie przezGminę Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych' połozonych we wsi Gutowo.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. tJ. z 2Ot8 r., poz. 2204 z późn. zm.I) iart. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 2019 t., poz.506), Rada Gminy
uchwala, co następuje:

$ 1' WyrłŻa zgodę na nieodpłdtne nabycie na własnośÓ Gminy Bartniczka
nieruchomości niezabudowanych, połozonych we wsi Gutowo, o łącznej pow. 0,1480 ha,

oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

ll rr 84ll o pow. 0,0313 ha' zapisana w księdze wieczystej Nr T018/00005801/3,
2l nr 183/1 o pow. 0,023 6ha,zapisana w księdze wieczystej Nr T018/00005800/6,
3/ nr 83/1 o pow. 0,093 1ha, zapisana w księdze wieczystej Nr T018/00003826/0,
z przeznaczeniem pod utworzenie drógi doj azdowej

$ 2. V/ykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniempodjęcia.

'_)_'::T, teksfujednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U' z2017 r:,poz. 1509, z2018 r.,
poz. 2348 oraz z 2019 r., poz. 27 0 i poz. 492..

Rady Gminy



Uzasadnienie

Nieruchomości położone w obrębie wsi Gutowo, ozrraczone w ewidencji gruntów

działkami: nr 84, nr 183 i nr 83, stanowią własność osób fizycznych i są zapisane w księgach

wieczystych: Nr TOl8/00005801/3, Nr TOl8/00005800/6 i Nr TOl8/0000382610.

Właściciele Ęch nieruchomości dojeżdŻają do swoich posesji, po gruntach prywatnych. Żeby

uregulować sprawę drogi dojazdowej do swoich zabudowań, złożyIi wniosek o nieodpłatnym

przekazani! na rzecz Gminy Bartniczka gruntu pod drogę. Ww działki zostaĘ podzielone,

w celu wydzielenie gruntu pod drogę wewnętrzną, dojazdową do zabudowań. Są to działki: nr

8411 o pow.0,0313 ha,nr 183/1 opow. 0,0236 hainr83/1 opow.0,0931ha,ołącznej pow.

0,1480 ha. Przejęcie tych gruntów narzecz gminy nastąpi nieodpłatnie.

Wobec tego, przejęcie wyżej opisanych gruntów podyktowane jest koniecznością

uporządkowania sytuacji prawnej tego terenu.

Przeniesienie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gmtny Bańniczka' nastąpi w

drodze cywilno - prawnej, na podstawie umowy notarialnej.


