Uchwała Nr V/39/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Broniewo, gm. Radziejów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)1 w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr
IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 254, poz. 2456) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radziejów, od
Spółdzielni Mieszkaniowej „STEJLON” w Broniewie niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76/5, o powierzchni 0,1010 ha,
położnej w miejscowości Broniewo (obręb Broniewo), gm. Radziejów, dla której
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim VIII Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Radziejowie, księga wieczysta KW WL1R/00027091/0;
2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 stanowi drogę wewnątrz osiedlową.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072.

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STEJLON” w Broniewie wystąpiła z prośbą o przejęcie
na własność przez Gminę Radziejów nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76/5, o powierzchni 0,1010 ha, położonej w
miejscowości Broniewo, gmina Radziejów, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie
Kujawskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Radziejowie prowadzi
księgę wieczystą KW WL1R/00027091/0. Ww. działka stanowi drogę wewnętrzną
osiedlową między blokami Spółdzielni Mieszkaniowej „STEJLON”. Droga ta stanowi
publiczny ciąg komunikacyjny łączący drogi gminne: Nr 180420C Broniewo-Broniewek
oraz Nr 180410C Bieganowo-Broniewo.
Zgodnie z ustaleniami - koszty przygotowania nieruchomości do nieodpłatnego
przekazania na rzecz Gminy Radziejów, jak również koszty notarialne i
wieczystoksięgowe ponosi Spółdzielnia mieszkaniowa „STEJLON” w Broniewie.
Mając na względzie powyższe właściwym jest nieodpłatne przejęcie przedmiotowej
nieruchomości.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski

