OB HI, 00*5".

UCHWALA NR.W./2012
ZARZADU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia . (0*7
v/r. pazdziernika 2012 r,
w sprawie zatwierdzenia ustalen porozumienia w sprawie uzgodnienia wysokosci
odszkodowania za przejfte z mocy prawa przez Gmin£ Solec Kujawski dziatki gruntu
wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomosci, ktorej podzial dokonany zostal
na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z zm.1) w zwi^zku z art. 98
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.2),
uchwala si?, co nastejmje:
§ 1. Zatwierdza si?
ustalenia porozumienia w sprawie uzgodnienia wysokosci
odszkodowania za przejfte z mocy prawa przez Gmine. Solec Kujawski dzialki gruntu
wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomosci, ktorej podzial dokonany zostal
na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
( Dz. U. z 2010 r.5 Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.), tj. w stosunku do dzialki nr 732/2 potozonej
w Solcu Kujawskim, ktorej Powiat Bydgoski byl wspolwlascicielem, tj.:
- odszkodowanie w wysokosci 50,00 zl. (slownie: pie_cdziesi^t ziotych) platne b?dzie na konto
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do dnia 8 listopada 2012 r.
§ 2.Wykonanie uchwaly powierza si? Dyrektorowi Wydzialu Nieruchomosci.
§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

kPrzewod cza^cy
Zarzqduli Po w iatu dgoskiego

Czlonkowie Zarzqdi

1 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.Nr 102 poz.
1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 11 U, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.
753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.Nr 21 poz. 113, Nr 149
poz. 8871 Nr 217, poz. 1281.
yfrniany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963,
, 1043, Nr 197 poz. 1307 i Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129
poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110 i Nr 224 poz. 1337.

Jthwsz Lackner

LJzasadnienie
DecyzJ3 z dnia 8 grudnia 2011 r. znak: RON.6831.33.2011 Burrnistrz Miasta
i Gminy Solec Kujawski zatwierdzil na wniosek wspohvlascicieli podzial nieruchomosci
gruntowej, ozn. jako dzialka nr 732, o pow. 0,8740 ha, polozonej w Solcu Kujawskim przy
ul. 29 Listopada 7, zapisanej w ksi^dze wieczystej KW BY1B/00096453/6, stanowiaeej
wspolwlasnosc Powiatu Bydgoskiego w trwalym zarz^dzie Zespohi Szkot
Ogolnoksztalcqcych i Zawodowych w Solcu Kujawskim do 218281/520198 czesci i Miasta
i Gminy Solec Kujawski do 301917/520198 czesci.
W wyniku podziahi powstata m.in. dzialka nr 732/2, o pow. 0,0285 ha, ktora
stanowi poszerzenie drogi gminnej, tj. ulicy Bojownikow o Wolnosc i Demokracje; i z mocy
prawa przeszla na wlasnosc gminy z dniem 28 grudnia 2011 r., w ktorym decyzja
zatwierdzaj^ca podzial stala si$ ostatecznq.
Dzialka ta obecnie jest zapisana w ksiedze wieczystej KW BY IB/00194848/9
i stanowi wlasnosc Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Stosownie do przepisu art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
za dzialki gruntu, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguje odszkodowanie w wysokosci
uzgodnionej miedzy wlascicielem lub uzytkownikiem wieczystym a wfosciwym organem.
Przepis art. 131 stosuje sie odpowiednio. Jezeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie,
na wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego odszkodowanie ustala sie i wyplaca
wedhig zasad i trybu obowi^zuj^cych przy wywtaszczaniu nieruchomosci.
W projekcie porozumienia przygotowanym przez Burmistrza, odszkodowanie
za nabyty od Powiatu udzial do przedmiotowej dziatki okreslono na kwot^ 50,00 zl.
( stownie: pi^cdziesiaj: zlotych) oraz, ze wptacona ona zostanie na konto Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 8 listopada 2012 r. jak rowniez,
ze odszkodowanie to wyczerpuje roszczenia Powiatu z tytulu utraty wlasnosci w/w udzialu
w przedmiotowej dzialce.
Z uwagi na powyzsze celowe jest podj^cie przedmiotowej uchwaly.

, Dyrektor
Wydtiafu Nieruchomosci
Lackner

