
 
UCHWAŁA NR LXXII-434-2018 

RADY GMINY NĘDZA 
z dnia 3 września 2018r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza 
nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym 
nabyciem położonych na nich budowli 
 
 

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

(Dz.U.2018.994 j.t. ze zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U.2017.680 j.t. ze 

zm.) 

 
Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

W Uchwale nr LVI-330-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli, zmienionej uchwałą nr LVII-346-2017 Rady 

Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 roku oraz uchwałą nr LXX-428-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 

23 lipca 2018 roku, wprowadzić następujące zmiany: 

- §2 otrzymuje brzmienie: 

„§2. 1. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie następujących budowli położonych na nieruchomościach          

 określonych w §1 - torów kolejowych o długości 720,40 m (w tym dwóch rozjazdów). 

2.Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie następujących budowli położonych na   

 nieruchomościach określonych w §1: 

a) mostu kolejowego stalowego – położonego na działce nr 1568 obrębu Nędza, 

b) mostu kolejowego stalowego – położonego na działce nr 560 obrębu Nędza, 

c) przepustu kolejowego betonowego – położonego na działce nr 160 obrębu Szymocice, 

d) przepustu kolejowego betonowego – położonego na działce nr 176/2 obrębu Szymocice, 

e) przepustu kolejowego murowanego – położonego na działce nr 176/2 obrębu Szymocice, 

f) przepustu kolejowego murowanego – położonego na działce nr 667 obrębu Nędza, 

g) przepustu kolejowego murowanego – położonego na działce nr 675 obrębu Nędza, 

h) przepustu kolejowego betonowego – położonego na działce nr 803/1 obrębu Nędza, 

i) przepustu kolejowego murowanego – położonego na działce nr 738/1 obrębu Babice, 

j) przepustu kolejowego murowanego – położonego na działce nr 1087 obrębu Babice, 

k) przepustu kolejowego betonowego – położonego na działce nr 1117 obrębu Babice, 

l) przepustu kolejowego betonowego – położonego na działce nr 1160 obrębu Babice.” 

 



§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


