
UCHWAŁA NR )(xIJIl 160 l21

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 23 marca Z02lr.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych, położonych we wsi Grążawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca I99O t. o sarnorządzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. ,m.I) i art.20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2020 r,poz.65 zpóźn. rm.'),Rada Gminu
uchwala, co następuje:

s 1. WytuŻa zgodę na nabycie na własnośó Gminy Bartticzka gruntów niezabudowanych,

połozonych we wsi ClrąŻawy, o łącznej pow. 0,093 3 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów

działkami:

1) nr 300/12 o pow. 0,0333 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/0 OOOO77I18,

2) nr 300lI4 o pow. 0,0331 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/0OO0077ll8,
3) nr 297ll o pow. 0,0260 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr To1B/0 OOO7398|8,

4) rlt 29713 o pow. 0,0009 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr T018/00007398/8,

z przeznaczeniem pod drogę.

s 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s 3. Uchwala wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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l 1 zmi.any tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U' z2O20 r.,poz. 1378.') ZmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostĄogłoszonewDz'U. z2O20r.,poz.284,poz.47li
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. Uzasadnienie

Nieruchomości _ grunty, położone we wsi GrąŻav,ry, o łącznej pow. 0,0933 ha,

oznaazone w ewidencji gruntów działkami: nr 300lI2, rc 300lI4, nr 297lI i nr 29713 stanowią

własnośó osób fi zyc zny ch'

Właściciele nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr 3O9lI, nr 3O9l4'

nr 300/11, tr 30014, nie posiadają dojazdu z drogi publicznej do swoich zabudowan.

Korzystają z drogi biegnącej przez grunty stanowiące własność osoby ftzycznej, która nie

vłyraża zgody na dalsze korzystanie z drogi po jej gruntach.

Wobec tego, zachodzikonieczność utworzenia drogi. osoby nie posiadające dojazdu

do swoich posesji z drogi publicznej' postanowiły ptzekazaó nieodpłatnie część swoich

gruntów narzecz gminy, aczęść gruntów zostanie wykupiona.

Wykup będzie obejmował działki nr 300lI2 o pow.0,0333 ha i rlr 300lI4 o pow.

0,033I ha, oraz nr 297lI o pow. 0,0260 ha i nr 29713 o pow. 0,0009 ha - łącznie 0,0933 ha.

Nieodpłatne przejęcie gruntów na odcinku o pow. 0,2012 ha i wykup gruntów na

odcinku o pow. 0,0933 ha _ będzie dopiero stanowił dojazd z drogi publicznej do zabudowń.

Wykup przedmiotolvych gruntów więe się z utworzeniem drogi i podyktowany jest

koniecznością jej utworzenia, a jednocześnie uporządkowaniem sytuacji prawnej dojazdu do

zabudowań.

Zgodnte ze wstępnie zawartymi umowami przedwstępnymi właściciele

nieruchomości połozonych we wsi GrĘavły, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr

300lI2, nr 3a0ll4, nr 297lI, nr 29713, wyraŻają zgodę na sprzedtŻ tych gruntów, o łącznej

pow. 0,0933 ha, Gminie Bartniczka, z przeznaczęniem pod drogę, za kwotę w Łącznej

wysokości _ 6.648'00 zł (słownie: sześć Ęsięcy sześćset czterdzieści osiem złoĘch 00/]00).

Umowy przedwstępne waruŃują zawarcie umowy zasadniczej' od podjęcia uchwały przez

Radę Gminy Bartniczka.

Wykup przedmiotolvych nieruchomości na rzęcz Gminy Bańniczka' nastąpi w drodze

cywilno - prawnej, na podstawie umowy notarialnej.

Wobec povtyŻszego, wykup vłyŻes opisanych gruntów jest celowy.
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