
Uchwała Nr VII/52 /2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
Gminie Miejskiej Koło w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej

w Kole, przy ul. Mickiewicza 27

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2019 poz. 511 ), oraz art. 68 ust. 2 c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 poz, 2204 z późn. zm. ) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co

następuje:

§ l

Wyraża się zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Miejskiej Koło

jako nabywcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 43 ark. mapy 31 położonej

w Kole, przy ul. Mickiewicza 27 - dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi Księgę Wieczystą

Nr KNIKl00064717/6.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄ.CY
Radv Powiatu Kpiskiego
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UZASADNIENIE
do Uchwały VII/52/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 marca 2019 roku

Aktem notarialnym nr Rep. 7408/2017 dnia 29.12.2017 roku Gmina Miejska Koło nabyła

nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kole przy ul. Mickiewicza 27, oznaczoną nr

działki 43 ark. mapy 31 o pow, 0,3189 ha, z przeznaczeniem na cele muzealne.

Uchwałą nr XXXIV/226/2017 z dnia 25.05.2017 r. Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę

na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50 %.

Gmina Miejska Koło zamierza zbyć przedmiotową nieruchomość w formie darowizny na

rzecz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Uchwałą nr V/30/2019 dnia 30 stycznia 2019r. Rada Miejska w Kole wyraziła zgodę na

przekazanie w/w nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej

instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik Ceramicznych z przeznaczeniem na realizację zadań

statutowych w ramach prowadzonej działalności kulturalno - muzealnej. Nieruchomość będzie

zaadoptowana na cele muzealne.

A zgodnie z art. 68 ust. 2 c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm. ) właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej

bonifikaty, za zgodą rady.

W związku z powyższym zasadnejest podjęcie takiej uchwały.
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