
UCHWAŁA NR XLVI/284/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej 
nieruchomosci gruntowej położonej w Świerczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815, z 2022 r., 
poz. 1846, poz. 2185) 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża  się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej  nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 155/4 o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0021 Świerczyn, dla 
której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta Nr  WL1R/00007220/8. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Topólka. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka 

 
 

Stanisław Borkowski 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy 

Topólka działki o nr 155/4, o powierzchni 0,0605 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0021 

Świerczyn, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta Nr 

WL1R/00007220/8, która stanowić będzie część drogi gminnej. Odpłatne przejęcie przez Gminę 

Topólka ww. działki pozwoli na uregulowanie stanu prawnego i rzeczywistego drogi gminnej w 

Świerczynie. 

Właściciele działki nr 155/4 w Świerczynie wyrazili zgodę na odpłatne nabycie przez 

Gminę Topólka ww. działki poprzez podpisanie protokołu z rokowań. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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