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Pan  

Jacek Krawczyk 

Radny Gminy Tuplice 

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 24.11.2020 r. w sprawie mienia 

przejętego przez Gminę Tuplice od PKP informuję, że do zasobu komunalnego gminy zostały 

przejęte następujące nieruchomości: 

 

1) w dniu 20.03.2002 r. przejęto działkę nr 217/1 o pow. 8 m2 obręb Cielmów oraz działkę nr 

641/1 o pow. 574 m2 obręb Tuplice tj. chodnik przy ul. Mickiewicza; 

2) w dniu 28.05.2004 r. przejęto działkę nr 641/3 o pow. 2563 m2 obręb Tuplice położoną przy 

ul. Mickiewicza 7, zabudowaną budynkiem biurowym o pow. 249,60 m2, budynkiem 

garażowym o pow. 20,20 m2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. 60,20 m2. W dniu 

09.06.2006 r. gmina zbyła nieruchomość w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dla 

osoby prywatnej; 

3) w dniu 05.01.2012 r. gmina przejęła nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej nr 365 

Stary Raduszec – Łęknica, zlokalizowane na terenie gminy Tuplice, z przeznaczeniem pod 

budowę ścieżki rowerowej. W skład przejętych nieruchomości weszły: 

• dz. nr 181 o pow. 0,1420 ha obręb Drzeniów, 

• dz. nr 322/1 o pow. 4,9800 ha obręb Nowa Rola (zabudowana budynkiem byłego 

dworca), 

• dz. nr 322/2 o pow. 3,6300 ha obręb Nowa Rola, 

• dz. nr 60 o pow. 0,0100 ha obręb Świbinki, 

• dz. nr 61 o pow. 0,7300 ha obręb Świbinki, 

• dz. nr 80 o pow. 0,2900 ha obręb Świbinki, 

• dz. nr 146 o pow. 2,1600 ha obręb Świbinki, 

• dz. nr 181 o pow. 0,0600 ha obręb Jagłowice, 

• dz. nr 53 o pow. 2,5100 ha obręb Chełmica, 

• dz. nr 480 o pow. 0,8500 ha obręb Chełmica, 

• dz. nr 484 o pow. 0,2700 ha obręb Chełmica, 

• dz. nr 95 o pow. 2,6500 ha obręb Łazy, 

• dz. nr 160 o pow. 0,9900 ha obręb Łazy, 

• dz. nr 167/2 o pow. 0,7700 ha obręb Gręzawa, 

• dz. nr 167/4 o pow. 1,6400 ha obręb Gręzawa, 

• dz. nr 167/3 o pow. 0,4300 ha obręb Gręzawa, 
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• dz. nr 639 o pow. 2,4900 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 640 o pow. 1,8600 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 642/1 o pow. 0,6524 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 642/2 o pow. 0,0754 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 642/3 o pow. 0,4710 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 643 o pow. 0,3700 ha obręb Tuplice, 

• dz. nr 217/3 o pow. 0,9160 ha obręb Tuplice. 

W związku z faktem, iż w momencie przejmowania ww. nieruchomości od PKP budynek 

byłego dworca w Nowej Roli był zamieszkiwany przez najemcę, w dniu 08.05.2012 r. 

dokonano geodezyjnego podziału działki nr 322/1. Powstała w wyniku podziału działka nr 

322/3 o pow. 0,1615 ha, zabudowana budynkiem byłego dworca, została sprzedana przez 

gminę w formie bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy w dniu 13.12.2012 r.  

Przejętym mieniem dysponuje Gmina Tuplice z wyjątkiem nieruchomości sprzedanych 

osobom prywatnym. 

 

Wójt Gminy  

 

Katarzyna Kromp 


