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Uchwala nr XXXIV/226/2017
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, t. j. ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2

oraz art. 68 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 poz. 2147 t. j. ze zm.) i uchwały nr XXXIIl140/2001 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 kwietnia 200 l roku w sprawie zasad zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu

Kolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 57,

poz. 1066) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miejskiej

Koło nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego,

położonej w Kole, przy ulicy Mickiewicza 27, oznaczonej nr ewidencyjnym 43 ark. mapy

310 pow. 0,3189 ha, dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kole

prowadzi Księgę Wieczystą Nr KN1K100043152/4.

§2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50 %.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/226/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Gmina Miejska Koło jest zainteresowana nabyciem nieruchomości gruntowej

zabudowanej, zwanej "Sejmik" stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, położonej w Kole,

przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej nr ewidencyjnym 43 ark. mapy 31 o pow. 0,3189 ha.

W związku podjętą Uchwałą nr XXXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kole,

dnia 26 kwietnia 2017 r. Gmina Miejska Koło, chciałaby przeznaczyć przedmiotową

nieruchomość na cele muzealne.

Powyższa nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu, gdyż internat Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego będzie przeniesiony na ul. Kolejową.

Stosownie do uchwały nr XXXII/140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

26 kwietnia 2001 roku przeznaczenie do zbycia nieruchomości wymaga zgody Rady

Powiatu.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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