
Uchwala Nr XXXVII/245/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

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

powiatowym ( Dz. U. z 2016 poz. 814, t.j. ze zm.), art. 13 ust. l, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm. )

i uchwały nr XXXII1140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2001 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 nieruchomości gruntowych położonych w Przedczu

ioznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 34/2 arkusz mapy 1 o powierzchni 0,0006 ha,

przy ul. Umińskiego 60/1 arkusz mapy 1 o pow. 0,0016 ha - przy ul. Kuleszy,

dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KNIKl00064247/0.

§2

..
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prz~dY Powiatu

Marek Tomicki



Uzasadnienie do uchwały XXXVII/245/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 sierpnia 2017r.

Nieruchomość położona w Przedczu przy ul. Umińskiego i Kuleszy, oznaczona

w ewidencji gruntów jako działka nr 34/2 arkusz mapy l o powierzchni 0,0006 ha

oraz działka 60/1 arkusz mapy l o pow. 0,0016 ha - powstały one z podziału drogi powiatowej

oznaczonej nr działki: 34 o pow. 0,2007 ha i 60 o pow. 0,1664 ha.

Państwo Anna i Bogusław Świgoń złożyli wniosek do tut. Zarządu o wykup zajętego

przez nich fragmentu pasa drogowego.

Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował sprzedaż Państwu Świgoń części

przedmiotowych nieruchomości.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 powyższą działkę Państwo Świgoń wykorzystają

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Stosownie do uchwały nr XXXIII140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia

2001 roku przeznaczenie do zbycia nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu.

W związku z tym, zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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