
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 września 2017r.

Uchwała nr XXXVIII/257/2017

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, ze zm.), art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm. ) i uchwały

nr XXXII/140/200l Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad

zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Kolskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa

Wielkopolskiego z 200 l roku Nr 57, poz. l 066 ) uchwala się, co następuje:

§ l

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin

S.A. z siedzibą w Kleczewie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu

Kolskiego - dla których Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kole prowadzi Księgę

Wieczystą Nr KNlKl000138l0/6 - oznaczonych w ewidencji gruntów:

- Smólniki Racięckie: arkusz mapy l, działki nr: 293,46/1,98/3,230/1

- Szarłatów: arkusz mapy l, działki nr: 22/4, 22/6, 29/5, 90/3, 90/4, 96/6, 54/1

- Łuczywno: arkusz mapy l, działka nr: 116/1.

na cel publiczny tj. poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością

górniczą.
r:

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przew dy Powiatu



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr :XXXVIII/257/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 września 2017r.

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego jako tereny powierzchniowe eksploatacji węgla brunatnego.

W związku tym Powiat Kolski przekaże w drodze darowizny na podstawie Ugody

nr 439/2011 z dnia 24.05.2011 r., aneksem nr l z dnia 13.11.2013 r. i aneksem nr 2 z dnia

09.03.2017 r. powyższe nieruchomości na cel publiczny na podstawie art. 6 pkt. 8 ustawy o

gospodarce nieruchomościami.

W zamian Powiat Kolski otrzyma drogę bitumiczną w rejonie załadowni węgla O/Drzewce o

długości około 820 m, oraz środki w kwocie 6 mln zł na wykup i budowę nowego odcinka drogi

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce.

W związku z tym, zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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