
UCHWAŁA NR.
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia . .5. ।

w sprawie: wyrażenia zgody na budowę złączy kablowych nn-0,4kV i elektroenergetycznych 
linii kablowych nn-04kV oraz demontaż istniejących złączy kablowych nn-04kV 
i elektroenergetycznych linii kablowych nn-04kV na dz. nr 18 i 10/16 ark. m. 14 obręb Koło.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022. poz. 528), w zw. z art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę trwałym zarządcom, tj. Zespołowi Szkół Technicznych w Kole oraz Zespołowi 
Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczemu w Kole, na dysponowanie, na cele budowlane 
i realizację inwestycji polegającej na budowie złączy kablowych nn-0,4kV i elektroenergetycznych 
linii kablowych nn-04kV oraz demontaż istniejących złączy kablowych nn-04kV 
i elektroenergetycznych linii kablowych nn-04kV, nieruchomościami położonymi w Kole, 
przy ul. Kolejowej, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 18 ark. mapy 14 i nr 10/16 
ark. mapy 14, dla których właściwy Sąd prowadzi księgę wieczystą nr: KN1K/00051743/3 
i KN1K00047778/6 - stanowiących własność Powiatu Kolskiego.
2. Zgoda wyrażona jest pod warunkiem zapewnienia prawidłowej gospodarki powierzonym 
majątkiem Powiatu oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wygasa z chwilą zakończenia 
realizacji zadania opisanego w ust. 1.
4. Inwestycja zostanie wykonana na koszt inwestora.
5. Projektowany przebieg budowy złączy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. J

Zarząd Powiatu Kolskiego:

Starosta - Robert Kropidłowski........ ...............................

Wicestarosta - Sylwester Chęciński...............'.................

Członek zarządu - Waldemar Banasiak^-i<^^^C?..
Z- ///J

Członek zarządu - Zbigniew Szarecki?L...—

Członek zarządu - Henryk Tomczak.-.^^^/ ’ -^^ ” ’



Uzasadnienie do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia . h.r.

W dniu 17.06.2022 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek CONNECT Bartłomiej Pauś 

działający w imieniu Inwestora - ENERGA OPERATOR S.A. z SIEDZIBĄ w Gdańsku 

w sprawie wyrażenia zgody na budowę złączy kablowych nn-0,4kV i elektroenergetycznych 

linii kablowych nn-04kV oraz demontaż istniejących złączy kablowych nn-04kV 

i elektroenergetycznych linii kablowych nn-04kV na dz. nr 18 i 10/16 ark. m. 14 obręb Koło.

Z uwagi na fakt, że nieruchomości ww. znajdują się w trwałym zarządzie, zgodnie z art. 43 

ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami to trwały zarządca jako jednostka 

organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności 

wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu 

nadzorującego.

Wnioskodawca informuje, że inwestycja zostanie zrealizowana kosztem i staraniem ENERGA 

OPERATOR S.A. i ma na celu polepszenie warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa 

istniejącej sieci. Koszty budowy i demontażu sieci ponosi ENERGA - Operator S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022. poz. 528) do zadań zarządu należy w szczególności gospodarowanie 

mieniem powiatu. Zatem wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością z przeznaczeniem 

na realizację przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, tj. Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rzecz 

trwałych zarządców.


