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UCHWAI,A NR XIX/2.70/20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie wyraZenia zgody na nabycie \a rzecz Gminy Sierakowice nieruchomoSci gruntowej
w rozliczeniu za oplatg adiacenckq

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
22020r., poz.713) wzwi4zkl zart.98a ust.4ustawy zdnia 2l sierpnia 1997r. ogospodarce
nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z p6iniejszymi zmianami)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:

$ 1. 1. Wyrala sig zgodg na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Sierakowice, prawa
wlasnoSci nieruchomoSci gruntowej stanowi4cej dzialki ewidencyjne nr 99131 o pow. 0,1478 ha, 99132
opow. 0,0170 ha oraz99133 o pow. 0,0381 ha polozonej wrniejscowoSci Sierakowice, wrozliczeniu za
oplatE adiacenck4 wynikaj 4cq z tytulu podzialu nieruchomoSci.

2. Szczegolowe polozenie dziatekzaznaczono na mapie stanowi4cej zal1cznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 3. Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik do uchwaly Nr XIX/270/20

Rady Grniny Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

Gmina: Sierakowice

0brqb: Sierakowice

d2.99131,99132,99133
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Uzasadnienie

W6jt Gminy Sierakowice na wniosek wlaSciciela zatwierdzil podzial dzialki ewidencyjnej nr 99124,
polozonej w obrgbie Sierakowice, gmina Sierakowice.

Na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzaj4cej podzial nieruchomoSci zostalo wszcz1ie
postgpowanie w sprawie ustalenia wysokoSci oplaty adiacenckiej ztytulu wzrostu wartoSci
nieruchomoSci na skutek podzialu.

W toku postgpowania wlaSciciel nieruchomoSci zloZyl wniosek o rozliczenie oplaty adiacenckiej,
poprzez przeniesienie narzecz Gminy Sierakowice prawa wlasnoSci do dzialeknr 99131 o pow. 0,1478
ha,99132 opow. 0,0170 ha oraz 99133 opow. 0,0381 ha, polozonych wobrgbie Sierakowice
wydzielonych w wyniku podzialu geodezyjnego w/w dzialk;i.

Stosownie do art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami,
w rozliczeniu oplaty adiacenckiej osoba zobowiqzana do jej wniesienia moZe przenieSi na rzecz gminy,
za jej zgodq, prawa do dzialki gruntu wydzielonej w wyniku podzialu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pnzestrzennegrl zatwierdzonym Uchwal4 Rady
Gminy Sierakowice Nr XLVIII/622118 z dnia 6listopada 2018 r. wsprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialki oznaczonej nr 99124, polozonej w obrgbie
ewidencyjnym 0013 Sierakowice, gmina Sierakowice (Dz. U. V/oj. Porn. z dnia 13.12.2018 r.,
poz. 5094), dzialki ewidencyjne nr 99132, 99133 przeznaczare s4 pod teren drogi publicznej dojazdowej,
dzialkanr 99131 przeznaczonajest pod teren drogi dojazdorvej.

R62nica waftoSci, wynikaj4ca ze sporz4dzonych operat6w szacunkouych, powstala migdzy
wysokoSci4 oplaty adiacenckiej ustalonej w decyzji, a warloSci4 nieruchomoSci nabywanej zostanie
wyr6wnana poprzez doplatg pieni gZn4.

Opisana powyZej nabywana nieruchomoSd wejdzie w sklad gminnego zasobu nieruchomoSci.

W zwi4zku z povrylszyrn jest uzasadnione podjgcie niniejszej uchwaly.
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Uchwala numer XIX/Z7OfZO "Podiqcie uchwaly w sprawie wyraienia
zgody na nabycie na rzecz Gminy sierakowice nieruchomoSci
gruntowei w rozliczeniu za oplatg adiacenckq. " zostala podiqta
nastqpui4c4 proporci4 glos6w: jestem za !2, iestem przeciw 0,
wstrzymuiq siq 2.

Uchwala zostata podjqta w trybie jawnym, zryl<l4wiqkszoSci4 glos6w.
Data i godzina glo sowania : 11.09.2020 12:55 : 49

Gmina Sierakowice
Ul, Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Radni zaglosowali iak poniZe

Iestem za
1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labudu
7. Bosumila Okroi
8. Ian Stachnik
9. Pawel Staszek

10. Ryszard Toruficzak
tL. AndrzeiWenta
t2. MariaWrdblewska

Wstrzymuie sie

1. Rvszard Piasecki
2. Piotr Woiniak

Numer zal4cznika

Iestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w qlosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
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