
-RADA GSf,TNY
SIER,AHT}T*7ICE

woj. pourorskie

UCHWAI-A NR XIX/275I20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie wyra2enia zgody na przyznanie nieruchomo5ci zamiennej w ramach odszkodowania za
nieruchomo5d przejgtq z mocy prawa na rzecz Gminy Sierakowice pod drogg publicznq gminn4

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt9litera,,a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. 22020r., poz.713) oraz aft. 98 ust.3, art.l31 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity Dz.U. 22020 r., poz.65 zp6lniejszymi zmianami)
wzwiqzkt zart.l2ust.4a iart.23ustawy zdnia l0kwietnia 20tl3r. oszczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jednolity Dz.Il. z2Ol8 r.,
poz. 1474 z p61niejszymi zmianami),

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a co nastgpuje:

$ 1. 1. Wyrala siE zgodg na przyznanie zgminnego zasobu nieruchomoSci, nieruchomoSd zamienn4
stanowi4c4 wlasnoSi Gminy Sierakowice polo2on4 w obrgbie ewidencl,jnym Tuchlino oznaczonq jako
dzialka nr 77112 opow. 0,0829 ha, wramach odszkodowania za nieruchomoSci poloZone wobrgbie
ewidencyjnym Tuchlino, oznaczofie jako dzialki nr 76711 o pow. 0,0217 ha,76211 o pow. 0,0130 ha,76212
opow. 0,0314 ha,76213 opow. 0,0023 ha oraz 75911 o pow. 0,0020 hir, nabytych zmocy prawa przez
Gming Sierakowice na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego 8.6740.1197.2019.1P zdnia
07 pa1dziernika 2019 r. o zezwoleniu na realizaqg inwestycji drogowej polegajqcej na ,,Budowie drogi
gminnej nr 152026G Tuchlino-Zargbisko" i ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego 8.6740.1196.2019JF
zdnia0Tpaidziernika2019r. ozezwoleniu narealizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na,,Budowie
drogi gminn ej nr 1 52043G Tuchlino-Zargbisko".

2. Szczeg6lowe polozenie dzialek zaznaczono na mapie stanowi?cej zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Przewodnicz4cy Rady

uczkowski



ZalEcznik do uchwaly NrXlXl275120

Rady Gminy Sierakowice

z dria | 1 wrzednia 2020 r.

Gmina: Sierakowice

Obrqb: Tuchlino
dz. 77 1 12, 7 67 11, 7 6211, 7 6212, 7 6213, 7 s9l1
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Uzasadnienie

Ostateczn4 decyil4 Starosty Kartuskiego nr B.6740.1197.2019.1F' zdnia 07 paidziernika 2019r.
o zezwoleniu na realizaqg inwestycji drogowej polegajEc{ na ,,Budrtwie drogi grninnej nr 152026G
Tuchlino-Zargbisko" iostatecznE decyzjE Starosty Kartuskiego nr 8.6740.1196.2019.1F zdnia
07 paldziernika 2019 r. o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowr:j polegaj4cej na ,,Budowie drogi
gminnej nr 152043G Tuchlino-Zargbisko", zatwierdzono podzial nieruchomoSci, w wyniku kt6rego
wydzielono dzialkinrT6Tll opow.0,02l'7 ha,762ll opow.0,0l30 ha,16212 opow.0,0314 ha,76213
o pow. 0,0023 ha oraz 75911 o pow. 0,0020 ha, kt6re zmocy prawa przeszly na wlasnoSd Gminy
Sierakowice.

Stosownie do powolanego aft. 98 ust. 3 w zwi}zkt z art. 13 1 ustawl, o gospodarce nieruchomoSciami
(tekst jednolity Dz.U. 22020r., poz.65zp6Lniejszymi zmianami) za tak przejgte nieruchomoSci
przysluguje odszkodowanie w wysokoSci uzgodnionej migdzy wlaScicielem a wla5ciwym organem.
W ramach odszkodowania wlaScicielowi przejgtych nieruchornoSci moze byc przyznana, za jego zgod4,
odpowiednia nierucltomoSc zamienna. Nieruchomoic zamienn4 przyz'.naje siq z zasobu nieruchomoSci
odpowiedniej jednostki samorzEdu terytorialnego, narzecz kt6rej zostala przejgta nierucltornoSi. R6znic9
migdzy wysokoSci4 odszkodowania, a wartoSci4 nieruchomoSci zanriennej wyr6wnuje sig przez doplatq
pienigZn4.

Wla6ciciele przejgtych nieruchomoSci drogowych wyst4pili do tut. olganu oprzyznanie, w zamian za
naleZne im odszkodowanie, nieruchomoSci zantiennej.

Maj4c na wzglEdzie powolane wylej przepisy oraz sluszny interes srtrony, proponuje sig, w zamian za
odszkodowanieprzekazai nieruchomoS6 stanowi4cq wlasnofd Gminy, opisan4 w $ I niniejszej uchwaly.

Bior4c pod uwagg powylsze oraz przychylaj4c sig do zLolonego 'wniosku, zasadnym jest podjgcie
niniejsze uchwaly.
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uchwala numer xlx/275f2o "Podiqcie uchwaly w sprawie wyraienia
zgody na przyznanie nieruchomoSci zamiennei w ramach
odszkodowania za nieruchomo6d przeiqt4 z rnocy prawa na rzecz
Gminy Sierakowice pod drogq publiczn4 gminnq." zostala podiqta
nastqpui4cq proporciq glos6w: iestem za 14, iestem przeciw 0,
wstrzymuig siq 0.

Uchwata zostala podjqta w trybie jawnym, zryUJ4wiqkszoSci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 17.09.2020 13:02:46

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

Radni zagtosowali iak pon

Jestem za
1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Lsbudo
7. Bo.qumila Okroi
8. Ryszard Piasecki
9. Ian Stachnik

10. Pawel Staszek
tt. Ryszard Toruriczak
L2. AndrzeiWenta
13. PiotrWoiniak
14. Maria Wrdblewska

Wstrzymuiq siq

BRAK

Numer zal4cznika

Iestem przeciw
BRAK

Obecniradni, ktilrzy nie wziqli
udzialu w qlosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za po6rednictwem oprogramowania DSSS Vote App.


