
UCHWAŁA NR lx/55ll9
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bańniczka
gruntów położonych we wsi Komorowo i Jastrzębie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) i art.20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2Ol8 r.,poz.2204 ze zm.l),Rada Gminy uchwala,
co następuje:

$ 1' WyraŻa zgodę na nabycie na.własnośó Gminy Bartniczka gruntów niezabudowanych,
połozonych we wsi:

1) Komorowo' oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 6713 o pow. 0,0130 ha, zapisanych
w księdze wieczystej Nr T018/0003946415,

2) Jastrzębie, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 238136 o pow. 0,0087 ha, zapisanych
w księdze wieczystej Nr To1B/0OO2O48OI7,

oŁącznej pow. 0,0217 ha,zĄęĘchpod drogę. :

s 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

Przewodnic rUT*"d, Gminy
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') z\luY tekstujednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z20t'7 r.,poz.1509,z2018 r.,
poz. 23 48 oraz z 20 19 r., poz. 27 O, poz. 492 i poz. gOI.



Uzasadnienie

Nieruchomości - grunty, połozone we wsi:

1) Komorowo) oznaczone w ewidencji gruntów dz. nr 6713 o pow. 0,0130 ha, zapisane

w księdze wieczystej Nr To1B/0003946415,

2) Jastrzębie, oznaczoIte w ewidencji gruntów dz. ttt 238136 o pow. 0,0087 ha, zapisane

w księdze wieczystej Nr To1B/00020480l7'

stanowią własność Gospodarstwa Rolnego ,,Komolowo'' Spółkaz o.o. w Komorowie.

W wyniku utwardzanianawierzchni drogi gminrrej połozonej we wsi:

1. Igliczyzna', oznaczonej w ewidencji gruntów działkął.r 73lI,

2. Komorowo, oznaczorlej działką nt 28lI,

okazało się, ze część gruntów stanowiących własność Gospodarstwa Rolnego ,,Komorowo''
Spółka z o.o. w Komorowie, połozonych zarówno we wsi Komorowo, jak i we wsi Jastrzębie,

jest zajęta pod drogi gminne. Wobec tego dokonano podziału i wydzielono powierzchnie

gruntów zajętych pod drogi. Wydzielone grunty oznaczono w ewidencji gruntów działkami:

1) Komorowo, dz. m 67 13 o pow. 0,0130 ha, KW Nr TO1B/0003946415,

2) Jastrzębie, dz. nr 238136 o pow. 0,0087 ha, KW Nr To1B/0Oo2O48Ol7,

Zgodnie ze wstępnie zawartymi umowami przedwstępnymi _ właściciel ilw gruntów

wyraŻa zgodę na sprzedaz Gminie Bartniczka, gruntów za1ętychpod drogi gminne, o łącznej

pow. 0,027J ha, oznaczonych w ewidencji gruntów w/w numerami działęk, za kwotę w

wysokości - 5,00 zł za I m2 gruntu (słownie: pięć złotych za jeden metr hładratowy grun|u).

Wykup tych gruntów wiąze się z uregulowaniem stanu prawnego drogi gminnej.

Przęniesienie prawa własności przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy

Bartniczka nastąpi w drodze cywilno - prawnej, rra podstawie umowy notarialnej.

Wobec powyŻszego, wykup uryżes opisanych gruntów jest celowy.
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