
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Bogoria w ramach 
odszkodowania za wywłaszczone mienie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) i art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ), 

Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyznanie Panu Tadeuszowi Arczewskiemu nieruchomości zamiennej z zasobu 
Gminy Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 217/1 o pow. 0,0179 ha, położonej 
w Ceber, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Staszowie prowadzi księgę wieczystą Nr. KI1A/00007917/6 w ramach odszkodowania za nieruchomość 
składająca się z działek oznaczonych numerami: 222/2 , 244/2 i 378/1 o łącznej pow. 0,0179 ha, położone w Ceber, 
stanowiące obecnie własność Gminy Bogoria, wywłaszczone zgodnie z Decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 
9 grudnia 2009 r., znak: B.III.B 7362-B-5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 
gminnej Przyborowice – Ceber-Kolonia Ceber nr. 000355T”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 9 grudnia 2009 r., Znak: B.III.B 7362-B-5/09 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Przyborowice – Ceber-Kolonia Ceber nr. 000355T”
nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami: 222/2, 244/2 i 378/1 o łącznej pow. 0,0179 ha,
położone w Ceber, będące własnością Pana Tadeusza Arczewskiego zostały wywłaszczone na rzecz Gminy
Bogoria. Wywłaszczenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193, poz. 1194, z późn.
zm.). Zgodnie z art. 23 w/w ustawy w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Wg art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana nieruchomość zamienna. Nieruchomość
zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego jeśli
wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. Różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego
w decyzji, a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną. Pan Arczewski
skierował do Urzędu Gminy w Bogorii pismo z prośbą o przyznanie w zamian za odszkodowanie nieruchomości
zamiennej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 217/1 o powierzchni 0,0179 ha
stanowiąca własność Gminy Bogoria zostanie oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie
z art. 131 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego
w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną. Decyzję w sprawie
odszkodowania wyda Starosta Staszowski. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest słuszne i zasadne.
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