
DRUK NR 4/XLIII 

 
UCHWAŁA NR _______________ 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

    z dnia _____________________ 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu 

od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 

Wełtyń. 

                                                              
            
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232) –  uchwala się,  

co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, w drodze 

wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wełtyń, oznaczonych  numerami działek: 154/6 o powierzchni 0,0107 ha 

oraz 154/8 o powierzchni 0,0013 ha, przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele komunikacyjne – teren dróg publicznych  

w klasie dróg dojazdowych. 

 

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

            PRZEWODNICZĄCA  RADY  
 
 
                                                                                        Elżbieta Kasprzyk 
               

 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E  

 
 
 Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe, zatwierdzonego uchwałą  

Nr XXXIV/295/13  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r., (publikacja Dz. Urz. 

Woj. Zach. poz. 2627 z dnia 11 lipca 2013 r.,) zmienionego uchwałą Nr XXXV/323/17 Rady 

Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., (publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1908  

z dnia 5 maja 2017 r.), nieruchomości oznaczone numerami działek: 154/6  

o powierzchni 0,0107 ha oraz 154/8 o powierzchni 0,0013 ha,  stanowiące własność 

osób fizycznych przeznaczone są na cele komunikacyjne - teren dróg publicznych  

w klasie dróg dojazdowych (symbol W-57.KDD.18). 

Aktualnie w miejscowości Wełtyń trwają prace związane z realizacją inwestycji  

związanej z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 120.  

W celu realizacji tej inwestycji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędne 

jest pozyskanie przez Gminę  przedmiotowych nieruchomości.  

W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe   

na nabycie nieruchomości  w drodze wykupu od właścicieli. 

  

 
Sporządziła: 
Ż. Snoch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


