ZARZĄDZENIE NR 379/2014
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za
działki gruntu wydzielone pod poszerzenie drogi publicznej gminnej, które z mocy prawa
przechodzą na własność Gminy Walim
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (
tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ) oraz art. 93 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania o ustalenie odszkodowania za działki,
które zostaną wydzielone z nieruchomości położonej w Walimiu, oznaczonej numerami działek
67 i 74/2 i które przejdą z mocy prawa na własność gminy na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)
§ 2. Ustala się następujący skład komisji złożony z pracowników Urzędu Gminy Walim : 1/
Bogumiła Kruk - przewodnicząca komisji 2/ Jan Rudnicki - członek komisji 3/ Roman Gawryś –
członek komisji
§ 3. Komisja w zakresie prowadzonego postępowania : 1/ przeprowadzi negocjacje z właścicielami
nieruchomości w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania, 2/ sporządzi protokół rokowań, który
stanowić będzie podstawę do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania,
pomiędzy Gminą Walim, a właścicielami nieruchomości za nabytą z mocy prawa przez gminę
nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej gminnej nr działki 192.
§ 4. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Gmina Walim przystąpiła do realizacji inwestycji remontu drogi publicznej gminnej, nr działki 192.
W związku z powyższym konieczne będzie :
- zajęcie części działek sąsiednich nr 74/2 i 67
- przeprowadzenie po wykonaniu remontu drogi podziału nieruchomości zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego i wydzielenie działek gruntu zajętych na jej poszerzenie.
Właściciele w/w działek złożą wniosek o podział nieruchomości w celu wydzielenie części na
poszerzenie drogi. W związku z powyższym zaistniała konieczność ustalenia wysokości
odszkodowania za wydzielone części gruntu, które w przypadku przeprowadzenia podziału przejdą
z mocy prawa na własność Gminy Walim za odszkodowaniem. Sporządziła : Bogumiła Kruk
Otrzymują:
1. Referat Organizacyjny
2. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
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