
chwała nr VI 95/ 2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019'r.

w iprawie wyrażenia zgody na nabJ de nieruchomosci przez POl ,illt Kolski

a podstawie art. 12 pkt 8 lit. a II ta y z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzi powiatov yl Dz. U. z 2019 poz. Sl1 ze zm.. ), art. 11 u t. 2~

art. 13 ust. ] u tawy z dnia 2] si erpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami ( Dz. U., z 2018 poz. 2204 ze zm. ) Rada Powi atu Kolski go

uchwala, o następuje:

l

Wyraża S1ę zgodę na nab ci. na rzecz Powiatu olskiego nieruchomości

oznac on j nr ewidencyjnym 56/_ a k. map 50 o pow, 0,0270 ha

położonej w Kol przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2S ~ dla której

urządzona. jest księga wieczysta KN lKJ0004'"621/3.,

§2

Wykonanie uch ały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie - dniem podj cia,
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- zasadnienie do uchwały nr IV/95/2019

Rad Powiatu Kolskiego z dnia 29 Ierpnia 2019r

Zarząd Powiatu Kolskiego zwrócił się z wnios iem o nabycie nieruchomości

oznaczonej nr ev idencyjn m 56/2 ark. map 50 o pow. 0,0270 ha, położonej

w Kole przy ul. K. J. Poniatowskiego do Zarządu Województwa

WieHwpoJ kiego.

Powyższa nieruchomość została wydzielona z nieruchomości, na której

działalność prowadzi amodzielny Publiezny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kole. Działka ta nie posiada bezpośredniego dost ..pu do drogi publicznej

a dojazd możliwy je t tyll o przez teren szpitala. W tej sytuacji jedynym

nabywcą może by', Powiat Kolski,

Ponieważ szpital j st w trakcie rozbudowy, w/w nieruchomo ' ć j st niezbędna

Powiatowi Kolskiemu.

W związku z tym podjęć ie takiej uchwały jest zas dne.
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