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UCHWAI,A NR XIX/276I20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

zgody na przyzn nie nieruchomoSci zamiennej w ramach odszkodowania
przejgtq z mocy pra\ila na rzecz Gminy Sierakowice pod drogg publicznq gminn4

l8 ust. 2pkt9litera ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnyrn (tekst
2020 r., poz.713) oraz art. 98 ust. 3, art.131 ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r.

o gospodarce ni iami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z p6iniejszymi zrnianarni)
w zwiEzku z art. 2 ust. 4a i art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
przygotowania i izacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jednoliry Dz. tJ.
poz. 1474 zp1iniej i zmianami),

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

Na podstawie a
jedn,clity Dz.U.

{i 1. l. wy
stanowi4c4 wlas
dzial:ka nr 77113

zasadach
22018 r.^

sig zgodg na przyznanie z gminnego zasobu nieruchomoSci, nieruchomoSd zamienn4
: Gminy Sierakowice poloZon4 w obrgbie ewidencyjnym Tuchlino oznaczonE iako
pow. 0,0274 ha, w ramach odszkodowania za nieruchomoS6 poloZonq w obrgbie

ewidencyjnym oznaczon4 jako dzialka nr 16613 o pow. 0,0153 ha, nabyt4 z mocy prawa przez
GminE Sierakowi na podstawie ostatecznej decyzli Starosty Kartuskiego m 8.6740.1196.2019.IF zdnia

9 r. o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na ,,Budowie drogi07 paidziemika 20
gmirnrej nr 152043 Tuchlino-Zargbisko"

)1.. Szczeg1lowe ie dzialek zmnaazono na mapie stanowi4cej zalqcznikdo niniejszej uchwaty.

{i2. w uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

{i3. Uchwala w Lycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady

uczkowski

3D527CB80978. Podpisany

'w sprawie



Gmina: Siera

0brqb: Tuchlino
d2.76613,77 V

/

Zal4cznik do uchwaly NrXlXl276l20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 1l wrzeSnia 2020 r.
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dzialkg nr 7 o pow. 0,0153 ha, kt6ra iz rnocy prawa przeszla na wlasnosi Gminy Sierakowice za
odszkodowani

Stosownie powolanego art. 98 ust. 3 w zwi4zku z art. l3l ustawy o gospodarce nieruchomoSciami
Dz.u. 22020r., poz.65zp6iniejszymi zmianami) za tak przejgte nieruchomosci(tekst j

przysluguje ie w wysokoSci uzgodnionej rnigdzy wlafcicielem a wta5ciuym organem.
W ramach ia wlaScicielowi przejgtych nieruchomoSci moZe by(, przyznana, za jego zgodq,
odpowiednia n zamienna. Nieruchomoic zamiennq przyz-naje sig z zasobu nieruchomoSci
odpowiedniej j
nrigdzy wyso
pienigZn4.

nieruchomoSci drogowej wyst4pil do tut. organu o przyznanie, w zamian
wanie, nieruchomoSci zamiennej.

Maj4c na powolane wylej prz.episy oraz sluszny interes strony, proponuje sig, w zamian za
odszkodowanie azai nieruchomoSi stanowi4c4 wlasnoSd Gminy, opisanq w$
1 niniejszej ly.

wagQ powylsze oraz prrychylaj4c sig do zloZonego wniosku, zasadne jest podjgcie

Ostateczn4
o zezwoleniu
nr 152043G'

WlaSciciel
zanaleZnemu

Uzasadnienie

j4 Starosty Kartuskiego nr B.6740.1196.2019.1F zdnia 07 pa1dziemika 2019r.
realizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na ,,Budowie drogi grninnej

lino-Zargbisko", zatwierdzono podzial nieruchomosci, w wyniku kt6rego wydzielono

tostki samorz4du terytorialnego, na rzeczkt6rej zostalaprzejgta nieruchomoS6. R6ZnicA
i4 odszkodowania, a wartosci4 nieruchomosci zamiennej wyr6wnuje siE przez doplatg

Id: B9CE3609-E4D6-46F5-96B -3D527CRI10978. Pocllrisany Strona I
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Numer zal4cznika

D "Podjqcie uchwaly w sprawie wyraZenia
deruchomoSci zamiennei w ramach
)mo6d przeiqt4 z mocy prawa na rzecz
'ogq publiczn4 gminnq." zostala podjqta
s6w: iestem za 14, iestem przeciw 0,
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I udzialu w slosowaniu I

po6rednicfwem oprogramowania DSSS Vote App.

t. Wieslaw Gafka
, Andrzei I asa

3. Woiciech {oszalka
4. Andrzei tr "efta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz l tbuda
7. Booumilt Okroi
8. Ryszard l iasecki
9. lan Stach ik

].0. Pawel Stt szek

tr"1. Ryszard', crurtczak
L2. Andrzei \ 'enta
]"3. PiotrWo. niak
'14. MariaW iblewska
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