
Zarządzenie Nr 115/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości 
zamiennej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 11 ust.1, art. 12 i  art. 13 ust. 1 
w związku z art. 98 ust. 1, 3 i art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U. z 2010 r.  Nr 102, poz.  651 ze zm.) 
i uchwały  Nr XXXIII/231/09  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26 września 
2009 r.  w sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy 
niż 3 lata – zarządza się, co następuje: 

§  1. Przyznać  za  zgodą  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-
Własnościowej  w  Trzciance  (dalej:  SML-W)  w ramach  odszkodowania  za 
nieruchomości  oznaczone  jako  działki  gruntu:  nr  3539  o pow.  0,4465  ha, 
nr 3543  o  pow.  0,0659  ha,  nr 3544  o pow.  0,0956  ha,  nr 3545  o pow. 
0,5563i nr 3546 o pow. 0,2143 ha, ark. mapy 8, obręb 0001 Miasto Trzcianka, 
gmina  Trzcianka,  zapisane  w księdze  wieczystej  KW  nr  PO1T/00009804/6 
prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w Trzciance,  jako  własność  Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, które przeszły z mocy 
prawa  na  własność  Gminy  Trzcianka  decyzją  Burmistrza  Trzcianki  z dnia 
6 maja 2009 r., znak RPI/G7430/8/09P, nieruchomość zamienną.

§ 2.  Nieruchomość  zamienna,  o  której  mowa w § 1,  obejmuje  działki 
geodezyjne stanowiące własność  Gminy Trzcianka,  położone w obrębie  0001 
Miasto  Trzcianka,  oznaczone  jako  działki:  nr  311/10  o  pow.  0,0014  ha, 
nr 311/12 o pow. 0,0028 ha, nr 311/14 o pow. 0,0101 ha, nr 1716/13 o pow. 
0,0205 ha,  nr 1729/4  o  pow.  0,0795  ha,  1716/12  o  pow.  0,0023 ha,  1729/3 
o pow. 0,0084 ha, 1716/14 o pow. 0,0570 ha, 1729/5 o pow. 0,0430 ha, 1716/15 
o pow. 0,0891 ha, 1729/6 o pow. 0,0008 ha, 1716/10 o pow. 0,1272 ha, 1716/9 
o pow. 0,0115 ha, 1716/11 o pow. 0,0383 ha, 1716/16 o pow. 0,0256 ha, 1713/5 
o pow. 0,0927 ha, 1712/14 o pow. 0,0158 ha, 1721/6 o pow. 0,0060 ha, 1712/15 
o pow. 0,0946 ha, 1712/16 o pow. 0,0497 ha, 1713/6 o pow. 0,0184 ha, 883/7 
o pow. 0,0001 ha, nr 883/8 o pow. 0,0111 ha, 1712/9 o pow. 0,1550 ha, 1721/4 
o pow. 0,0682 ha, 1731/4 o pow. 0,0090 ha.



§  3.  Wysokość  odszkodowania  za  działki  gruntu,  które  przeszły  na 
własność  Gminy  Trzcianka,  oznaczone  w  § 1,  została  ustalona  w  drodze 
negocjacji  prowadzonych  pomiędzy  SML-W  a  Burmistrzem  Trzcianki 
i określona  w  protokole  uzgodnień  z  dnia  17  maja  2013  r.  na  kwotę 
647.782,00 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt dwa 00/100).

§ 4. Wartość nieruchomości  zamiennej,  oznaczonej w  § 2, ustalono na 
podstawie  operatów  szacunkowych  sporządzonych  przez  rzeczoznawcę 
majątkowego  na  kwotę  647.782,00  zł  (słownie  złotych:  sześćset  czterdzieści 
siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa 00/100).

§ 5. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do  zarządzenia  Nr  115/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  5  lipca  2013  r. 
w sprawie przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej

Pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r.  SML-W zwróciła się do Burmistrza 
Trzcianki o ustalenie odszkodowania za nieruchomości  oznaczone geodezyjnie 
jako:  działki  nr  3539 o pow. 0,4465 ha,  nr  3534 o pow. 0,0659 ha,  nr 3544 
o pow. 0,0956 ha, nr 3545 o pow. 0,5563i nr 3546 o pow. 0,2143 ha, ark. mapy 
8,  obręb  0001  Miasto  Trzcianka,  gmina  Trzcianka,  zapisanej  w księdze 
wieczystej  KW  nr  PO1T/00009804/6  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy 
w Trzciance,  jako  własność  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-
Własnościowej w Trzciance, które zostały przejęte na rzecz Gminy Trzcianka 
decyzją  Burmistrza  Trzcianki  z dnia  6 maja  2009 r.,  znak  RPI/G7430/8/09P, 
na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowe działki  zgodnie ze Zmianą miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ul.  Reymonta, 
uchwaloną przez Radę Miejską w Trzciance uchwałą Nr LVIII/399/98 z dnia 
12 marca  1998 r.  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj.  pilskiego Nr 12 
z dnia  8  czerwca  1998  r.,  poz.  77,  przeznaczone  są  pod  drogi  publiczne 
(zaświadczenie  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  9  lipca  2012  r.,  znak 
RPI.6727.150.2012.MM).

W  wyniku  prowadzonych  negocjacji  spisano  dnia  17  maja  2013  r. 
protokół uzgodnień w którym określono wysokość odszkodowania za przejęte 
na  rzecz  Gminy  Trzcianka  działki  gruntu  przejęte  pod  drogi  oraz  określono 
działki gruntu, które mają być przyznane jako nieruchomość zamienna. Wartość 
tych działek  określono na  podstawie  operatów szacunkowych sporządzonych 
przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Macieja Dygułę.


