Uchwała Nr XX / 201 / 2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Radziejów, nieruchomości,
po byłej kolejce wąskotorowej w miejscowości Płowce, od Polskich Kolei Państwowych Spółka
Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku,
z
przeznaczeniem
na
cele
związane
z
budową
ścieżki
pieszo-rowerowej
w miejscowości Płowce.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), i art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.2), Rada
Gminy Radziejów uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminy Radziejów, nieruchomości, po byłej
kolejce wąskotorowej w miejscowości Płowce, od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku, z przeznaczeniem na cele
związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce.
§ 2. Nabywane nieruchomości obejmować będą działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami
22/4, o pow. 0,2564 ha; 22/5, o pow. 0,0238 ha oraz 22/6, o pow. 0,2491 ha, obręb Płowce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z .2013 r., poz.645.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz.1086, Nr 154, poz.1802, z 2002 r., Nr
205, poz.1730, Nr 240, poz.2055, z 2003 r., Nr 80, poz.720, Nr 6, poz.63, Nr 203, poz.1966, z 2004 r., Nr 96, poz.959,
Nr 120, poz.1252, z 2005 r., Nr 157, poz.1315, Nr 184, poz.1539 r., z 2006 r., Nr 12, poz.63, Nr 157, poz.1119, z 2008
r., Nr 97, poz.624, Nr 193, poz.1196, Nr 206, poz.1289, z 2009 r., Nr 6, poz.33, z 2010 r., Nr 108, poz.686, Nr 247,
poz.1651, z 2011 r., Nr 168, poz.1002.
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Uzasadnienie
Realizacja inwestycji celu publicznego związana z budową ścieżki pieszo-rowerowej
w miejscowości Płowce, wymaga od Gminy Radziejów pozyskania nieruchomości, oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami 22/4, 22/5 i 22/6, tj. części nasypu po byłej kolejce wąskotorowej
w miejscowości Płowce, niezbędnych do realizacji w/w przedsięwzięcia.
Nieruchomości nieodpłatnie nabywane przez Gminę Radziejów, oznaczone w ewidencji
gruntów numerami działek: 22/4, o pow. 0,2564 ha; 22/5, o pow. 0,0238 ha oraz 22/6, o pow.
0,2491 ha, posiadają łączną powierzchnię 0,5293 ha.
Nasyp torowiska jest nieodłącznym elementem planowanej inwestycji, w związku
z powyższym nieodpłatne nabycie go, przez Gminę Radziejów jest w pełni uzasadnione.
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