
Uchwała Nr VII 3612015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późno zm.), uchwały NrXXIV1l01/2000
Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zasad nabywania nieruchomości
na rzecz Powiatu Kolskiego, uchwala się co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Kolskiego, od Gminy Miejskiej Koło, w drodze
darowizny, nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Nagóma, w celu realizacji zadań
powiatu w zakresie dróg powiatowych. Nabywanie nieruchomości stanowią własność Gminy
Miejskiej Koło i oznaczone są numerami ewidencyjnymi działek:
- dz. 9/1 ( art. mapy 34) o pow. 0,0053 ha, KW Nr KNIKl00035I 00/6
- dz. 7/1 (ark. mapy 34) o pow. 0,0070 ha, KW Nr KNIKl00035099/5
- dz. 5/3 (ark. mapy 34) o pow. 0,0107 ha, KW Nr KNIKl00035068/9
- dz. 6/3 (ark. mapy 34) o pow. 0,0156 ha, KW Nr KNI Kl00035068/9
- dz. 8/1 (ark. mapy 34) o pow. 0,0050 ha, KW Nr KNIKl00035068/9
- dz. 34/1 (ark. mapy 35) o pow. 0,0155 ha, KW Nr KNI Kl00035 I 00/6
- dz. 33/1 (ark. mapy 35) o pow. 0,0007 ha, KW Nr KNIKl00035068/9
- dz. 35/1 (ark. mapy 35) o pow. 0,0202 ha, KW Nr KNIKl00035068/9
- dz. 31/3 (ark. mapy 35) o pow. 0,0250 ha, KW Nr KNIKl00035068/9

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/36 /2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

Wnioskiem z dnia 25 czerwca 2014r. Zarząd Powiatu w Kole wystąpił do Gminy Miejskiej
Koło o przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 9/1, 7/1,
5/3,6/3,8/1 ark. mapy 34 oraz działek 34/1, 33/1, 35/1, 31/3 ark. mapy 35, w związku z regulacją
stanu prawnego działek położonych w pasie drogowym ulicy Nagómej.

Rada Miejska w Kole w dniu 28 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/23/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu
Kolskiego.

Stosownie do uchwały nr XXIV/I0l/2000 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 227 września 2000
roku w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego nabycia
nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu. W związku z tym zasadne jest podjęcie takiej
uchwały.
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