Sprawozdanie

z działalności

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
za okres od 25 stycznia 2018 r. do 22 lutego 2019 r.
W okresie międzysesyjnym wydział

realizował bieżące prace wynikające z zakresu

gospodarki nieruchomościami m.in. :
- zawarto 2 akty notarialne na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, poł. w Witowie i
Łuczywnie, gmina Osiek Mały,
- wydano 168 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- sporządzono i przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości, zatwierdzone przez
Wojewodę Wielkopolskiego wykazy nieruchomości Skarbu Państwa według stanu na 31
grudnia 2018 r., ,
- sporządzono dla Wojewody Wielkopolskiego i Zarządu Powiatu Kolskiego roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2018 rok,
- przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości poł. w
Kole na rzecz Powiatu Kolskiego , które przeznaczone będą pod przebudowę skrzyżowania ulic
Toruńskiej – Towarowej – Piaski,
- złożono do Sądu Rejonowego w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych 1 wniosek o wykreślenie
trwałego zarządcy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- załatwiono 43 wnioski w

sprawach wydania decyzji zezwalającej

na wyłączenie

gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- załatwiono 35 wniosków
ochrony gruntów rolnych.

w

sprawach

uzgodnienia

inwestycji

w zakresie

-

wydano decyzję ustalającą odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę

Miejską Koło pod drogę publiczną w Kole,
- wydano decyzję przekazującą

w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole,

nieruchomość zajętą pod drogę powiatową poł. w Kole przy ul. Prusa, o pow. 0,0104 ha
- wydano decyzję wygaszającą trwały zarząd ustanowiony na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dla 2 nieruchomości o pow. 0,2678 ha, poł. w Kole,
- wydano 2 decyzje zobowiązujące właścicieli nieruchomości położonych w gminie Olszówka
do ich udostępnienia w celu wykonania remontu, demontażu słupów i przewodów linii
napowietrznej: SN oraz budowy linii kablowych SN przez ENERGA-OPERATOR S.A. ,
- przeprowadzono 2 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, poł.
w Witowie i Łuczywnie, gm. Osiek Mały,
- Skarb Państwa nabył w drodze zasiedzenia 3 nieruchomości poł. w Dąbiu, o pow. 1,0229 ha,
- złożono do Sądu Rejonowego w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych 2 wnioski o ujawnienie
własności i sprostowanie zapisów w Księgach Wieczystych,
- załatwiono 51 wniosków w sprawach wydania decyzji zezwalającej

na wyłączenie

gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- załatwiono 10 wniosków
gruntów rolnych,

w

sprawach

uzgodnienia

inwestycji

w zakresie ochrony

