
UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2021 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIV/101/2000 z dnia 27 września 2000 roku 
w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego, w związku z art. 11 ust. 2, 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Kolskiego nieruchomości gruntowej położonej w Kole, 
przy ul. Toruńskiej, oznaczonej numerami działek: 27/2, 28/5, 28/7, 29/4, 43/2 ark. mapy 11 o łącznej 
powierzchni 0,0264 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgi wieczyste o numerach: 
KN1K/00053931/2, KN1K/00053933/6, KN1K/00039092/4, KN1K/00061114/8, KN1K/00046684/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR XXXVIII/271/2021 
RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole dnia 26.02.2021 r. złożył wniosek dot. uregulowania stanu prawnego 
gruntu ulicy Toruńskiej w Kole, tj. nieruchomości oznaczonych numerami działek: 27/2 28/5, 28/7, 29/4, 
43/2 ark. mapy 11, położonych w Kole, przy ul. Toruńskiej będących własnością osób prywatnych.

Powyższe działki zostały wydzielone z działek o numerach: 27/1, 28/2, 28/3, 43/1, 29/3 pod poszerzenie 
pasa drogowego drogi powiatowej i przeznaczone zostały na wykup od ich właścicieli.

Po nabyciu przedmiotowych działek zostaną one oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg 
w Kole.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w celu uregulowania stanu prawnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Po}viatu Kolskiego
/W

Marek Światek
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