UCHWAŁA NR IX/70/15
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072 ) oraz
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz.
1160; z 2015 r. poz. 200 ) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wola Krzysztoporska od Polskich Kolei
Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego
na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki
155 o powierzchni 0,4551 ha zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym 1 Bogdanów, ujawnionych
w księdze wieczystej nr Kw PT1P/00099753/9 prowadzonej w Sadzie Rejonowym w Piotrkowie
Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na cele publiczne - droga gminna nr
110468E.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Maria Głowacka
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Uzasadnienie do uchwały Nr IX/70/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów
Potrzeba podjęcia uchwały wynika z uzgodnień zawartych pomiędzy Gminą Wola
Krzysztoporska, a Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
dotyczących bezpłatnego przeniesienia praw do majątku PKP na rzecz gminy.Dotyczy to działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 155, położonej w obrębie Bogdanów, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych - Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, do dnia 2089.12.05.Działka położna jest na terenie, który od
01.01.2004 roku nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Nieruchomość ta, to teren
lokalnej drogi - gruntowo - żwirowo - szlakowej, przy końcach asfaltowej. Znajduje się ona w ciągu
drogi gminnej - Kol. Bogdanów nr 110468E, na podstawie uchwały Nr XXXV/306/2002 z dnia
09.08.2002 r.Przeniesienie praw na rzecz gminy pozwoli na zarządzanie przedmiotową drogą
poprzez realizowanie niezbędnych remontów i inwestycji. Nabycie gruntów przez gminę będzie
miało charakter nieodpłatny. Kosztami gminy będą koszty sporządzenia dokumentacji do nabycia
nieruchomości, koszty umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej.
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