
UCHWAŁA NR W

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia v f»

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowych średniego napięcia w dz. 7/12 
ark.11 obręb Koło.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U.2020.920) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1 .

1. Postanawia wyrazić zgodę dla Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na 
dysponowanie nieruchomością położoną w Kole w rejonie ul. Toruńskiej, oznaczoną w 
ewidencji gruntów działką 7/12 ark 11 o pow. 0,8301ha, zapisaną w księdze wieczystej 
KN1K/00034395/3, stanowiącą własność Powiatu Kolskiego w udziale 6369/15588 
(oddaną w trwały zarząd Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole) na cele budowlane i realizację inwestycji 
polegającej na lokalizacji linii kablowych średniego napięcia, pod warunkiem 
zapewnienia prawidłowej gospodarki powierzonym majątkiem Powiatu oraz 
przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

2. Inwestycja zostanie wykonana na koszt Inwestora.
3. Projektowany przebieg budowy przyłącza stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2 .

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska.

§3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta- Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta- Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu- Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu- Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu- Henryk Tomczak



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia

Pan Bartłomiej Pauś CONNECT, działający w imieniu Inwestora -Energa Operator S.A. 

z siedziba w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.10.2020r., zwrócił się z wnioskiem 

o zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością w celu lokalizacji na niej linii kablowych 

średniego napięcia.

Nieruchomość zabudowana stanowiąca siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 

położona jest w Kole przy ul. Toruńskiej 200, jest własnością Powiatu Kolskiego w udziale 

6369/15588 oraz Województwa Wielkopolskiego w udziale 9219/15588. Udział Powiatu 

Kolskiego został oddany w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Wnioskodawca uzyskał zgodę na powyższe od:

- Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjętą na mocy uchwały Nr 3761/2021 z dnia 24.06.2021r. 

-Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w piśmie WZDW.WAG.0702.25/2021 z dnia 

17.05.2021r.

-Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w piśmie PZD/544/PD/ZP/P/49/221 z dnia 02.03.2021r.

Inwestor zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w ww. 

pismach .

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana na koszt Inwestora.

Inwestor po wykonaniu robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

prac oraz potwierdzenia wykonania robót protokołem odbioru.

Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością z przeznaczeniem na realizację 

przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, reprezentowanego zgodnie 

z art.32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920) 

przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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