
UCHWAŁA NR Xxlil/159l2l
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 23 marca2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych, położonych we wsi Grążawy.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.l; i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 2O2O r., poz. 7I3 z późn. zm.z),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. WyruŻa zgodę na nieodpłatne nabycie na własnośó Gminy Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych, połozonych we wsi Grązawy, o łącznej pow. 0,2012 ha, oznaczonych

w ewidencji gruntów działkami:

Il nr 30913 o pow. 0,0680 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/000I0544l1,

2l nr 300lI0 o pow. 0,0324 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/0003329tl9,

3/ nr 300/5 o pow. 0,1008 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/0000077Il8,

z przeznaczeniem pod dro gę.

s 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U.
po2.782.

' ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. :

z 2020 r., poa.284, poz. 471

22020 r.,poz. 1378.



Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:nr 309/1, nr
309/4' nr 300/17'nr 3OOl4' nie posiadajądojazdu z drogi publicznej do swoich zabudowań.
Korzystają z drogi biegnącej przęz grunty stanowiące własność osoby ftzycznej,która nie
vłytuŻa zgody na dalsze korzystanie z drogipo jej gruntach.

Wobec tego' zacho dzi konięczność utworzenia drogi. osoby nie posiadaj ące d'ojazdu
do swoich posesji z drogi publicznej, postanowił y przekazac nieodpłatnie częśó swoich
gruntów naIzecz gminy, a część gruntów zostanie wykupiona.

Nieruchomości połozone w obrębie wsi Grązawy ' oznaczone w ewidencji gruntów
działkami: nr 3O9l3, nr 300/10 i nr 300/5, stanowią własność osób fizycznych i są zapisane w
księgach wieczystych: Nr To18/0001 O544/I'Nr To1B/0 OO3329I/9i NI To1B /OOOO0771.8.
Właściciele tych nieruchom ości przekażą je nieodpłatnie na Izeczgminy, w celu utworzenia
drogi' Nieodpłatne przejęcie gruntów na Izęcz gminy będzie obejmował o łącznie obszar
o pow' 0'2012 ha i są to dzjałki: nt 3O9l3 o pow. 0,0680 ha, nr 300/10 o pow. O,0324ha i nr
300/5 o pow. 0,100g ha.

Nieodpłatne przejęcie tych gruntów na odciŃu o pow. O,2OI2ha i wykup gruntów na
odcinku o pow' 0'0933 ha - będzie dopiero stanowił dojazd, z drogipublicznej do zabudowań.

Nieodpłatne przejęcie przedmiotolvych gruntów wiąze się z utworzęniem drogi i
podyktowane jest koniecznością jej utworzenia, a jednocześnie uporządkowaniem sytuacji
prawnej dojazdu do zabudowań.

Zgodnie ze wstępnie zawartymi umowami przedwstępnymi właściciele
nieruch1mości połozonych we wsi Grązawy ) oznaczonych w ewidencji gruntów działkarni:
30913' nr 300/10 i rrr 300/5, wyraŻajązgodęna nieodpłatne ich przekazanie narzeczgminy,
zprzeznaczeniem pod drogę. Jest to łącznapow. O,2O12ha.

Umowy przedwstępne warunkują zawarc'e umowy zasadniczej,
przez Radę Gminy Bartniczka.

od podjęcia uchwały

Nieodpłatne przejęcie przedmiotolvych nieruchomości na rzecz Gminy Bartniczka,
nastąpi w drodze cyvilno _ prawnej, na podstawie umowy notarialnej.

Wobec p owy Ższe go, przej ęcie wy Żej opis anych gruntów j e st zasadne.
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