
 

UCHWAŁA Nr L/304/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 26 października 2021 r. 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa 

użytkowania wieczystego gruntu we wsi Głuchowo. 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2021 r. poz. 146) uchwala się, co następuje: 

 

          § 1. Nabyć nieodpłatnie do zasobu nieruchomości Gminy Chełmża od Polskich Kolei 

Państwowych S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu 

Państwa położonego we wsi Głuchowo oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków 

numerem działki 267 o powierzchni 0,1400 ha wraz z prawem własności budowli - drogi 

dojazdowej utwardzonej kamieniem polnym na przedmiotowej działce, z przeznaczeniem na 

cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych 

gminy w dziedzinie transportu.  

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00088490/1 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.” 

    

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

       

      § 3. Traci moc uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa 

użytkowania wieczystego gruntu we wsi Głuchowo. 

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Gminy 

Janusz Iwański 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr L/304/21 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 października 2021 r. 

 

Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego  

gruntu położonego we wsi Głuchowo, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków 

numerem ewidencyjnym działki 267 o pow. 0,1400 ha wraz z prawem własności budowli - 

drogi dojazdowej utwardzonej kamieniem polnym na przedmiotowej działce, z 

przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi 

wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu. Przejmowana nieruchomość 

jest częścią ciągu komunikacyjnego. 

Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego 

gruntu we wsi Głuchowo, nie zawierała zapisu o nabycie wraz z prawem użytkowania 

wieczystego gruntu, prawa własności budowli w postaci drogi dojazdowej utwardzonej 

kamieniem polnym. 

Na wniosek PKP S.A. zmieniono zapisy regulujące przedmiot nieodpłatnego przekazania.   
 

 

 

 


