
UCHWAŁA NR X/69l19

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bartniczka
nieruchomości we wsi Komor

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz.IJ. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.I1 i w związku z art.

24ust.5custawy zdnia19płździernika 1991 r. ogospodarowaniunieruchomościamirolnym
Skarbu Państwa (Dz. U. z2OI9 r.,poz.81] zpóźn. r^.'),Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Wyraza zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Bartniczka od Skarbu
Państwa _ Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictvła oddział Terenowy w Bydgoszczy,
nieruchomości niezabudowanej' położonej w obrębie wsi Komorowo, o łącznej pow.

0,0556 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: ru 2711o pow. 0,0033 ha, nr 27lŻ
o pow. 0,0434 ha, nr 2912 o pow. 0,0065 ha, nr 2913 o pow.0'0009 ha, nr Ż9l4 o pow.

0,0015 ha, z4pisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy
Wydział Ksiąg Wieczystych Nr To1B !OOOO29I8I5, zajętej pod drogę.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

1 
)^zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. 2077 r., poz. 1509,

22019 r., poz.27O, poz. 492 i poz. 801.
')Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2Ol9 r. poz. l080.

z 2018 r., poz. 2348 oraz



Uzasadnienie

Nieruchomości położone w obrębie wsi Komorowo ' oznaczone w ewidencji gruntów

jako działki: nr 27lI o pow. 0,0033 ha, nt 2712 o pow. 0,043 4 ha, nr 2912 o pow. 0,0065 ha,

nr 2913 o pow' 0'0009 ha' nr 2914 o pow. 0,0015 ha, są własnością Skarbu Paristwa -
Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Bydgoszczy i są zajęte pod

drogę.

Zgodrńe z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 paŹdziernika 1991 r. o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 T., poz. 817) - nieruchomości

wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty

faktycznie wykorzystane jako drogi oraz drogi przeznaczone na te cele w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajowy ośrodek

może, w drodze umowy nieodpłatnie przekazaó na własność jednostce samorządu

terytorialnego.

W zwtązku z powyŻszym Skarb Państwa Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa

oddział Terenowy w Bydgoszczy vłyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy

Bartniczka, nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Komorowo' o łącznej

pow. 0,0556 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 27lI o pow. 0,0033 ha,

nr 2712 o pow. 0,0434 ha, nr 2912 o pow. 0,0065 ha, nr 2913 o pow.0,0009 ha, nr 2914 o pow.

0,0015 ha, zapisanej w księdze rvieczystej Nr To1B/00002918/5 prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, zajętej pod drogę.

Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy

Bańniczka nastąpi na podstawie umowy notarialnej.
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