
UCHWAŁA NR xxxVII/2 56122

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 24 listopada2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bartniczka

gruntu położonego w miejscowości Jastrzębie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9lit.a ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnyn (Dz. tJ. z 2022 r., poz. 559 ze r-.'; i afi. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. IJ. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.z),Rada Gminy uchwala,

co następuje:

s 1. WyraŻa zgodę na nabycie na własność

połoŹonego w miejscowoŚci Jastrzębie, o pow.

dziaŁ!ą rlr 32413 o pow. 0,0106 ha, zapisanego

Gminy Bartniczka gruntu niezabudowanego,

0,0166 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów

w księdze wieczystej Nr To18/0001036415,

s2.

s3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnic zfV ruaaV Gminy
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l"1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2022r. l005, 1079,
') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Zostały ogłoszone w Dz. U. z202l r.,815, 1846



Uzasadnienie

Nieruchomość położona w miejscowoŚci Jastrzębie, oznaczona w ewidencji gruntów

jako działkanr 32413 o pow. 0,0l66 ha, zaptsana w księdze wieczystej Nr T018/0001036415,

stanowi własność osoby fizycznej i jest zajęta pod drogę gminną.

Zgodnte ze wstępnie zawattą umową przedwstępną - właściciel w/w nieruchomości

v,yraŻa zgodę na sprzedaż Gminie Bartniczka, gruntu zajętego pod drogę oznaczonego w

ewidencji gruntów działką nr 32413, o pow. 0,01 66 ha, za kwotę w wysokoś ci - 7 ,OO zł za

1 m2 gruntu (słownie: siedem złotych za jeden metr kwadratowy gruntu). Umowa

przedwstępna warunkuje zawarcie umowy zasadniczej od podjęcia uchwały przez Radę

Gminy Bartniczka.

Wykup przedmioto!\Ych nieruchomości podyktowany jest koniecznością

uregulowania stanu prawnego drogi oznaczonej w ewidencji gruntów działkąnr 356.

Przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości na rzęcz Gminy Bartniczka nastąpi

w drodze cywilno - prawnej, na podstawie umowy notańalnej.

Wobec powyższego, wykup wyŻej opisanych gruntów jest celowy.
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