UCHWALA NR XXIII/17312020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym
(Dz. U.
z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.), art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 54 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190 z późno zm.), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole
w użyczenie
nieruchomości
zabudowanej
położonej
w Kole, przy ul. Poniatowskiego
25, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 56/2 ark. mapy 50 o pow. 0,0270 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole
prowadzi księgę wieczystą numer KN l K/00043621 /3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kole.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXIIl/173/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie wyrażenia

zgody na oddanie nieruchomości

w użyczenie.

Powiat Kolski nabył w drodze aktu notarialnego od Województwa Wielkopolskiego
dnia 09. 10.2019 r.
nieruchomość zabudowaną budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym,
o pow. zabudowy wynoszącej
171 m-, o funkcji transportu i łączności połozonym w Kole, przy ul. Poniatowskiego.
Powyższa działka pozbawiona jest dojazdu
szpitalny tj. działkę 56/12 ark. mapy 50.

z zewnątrz,

a przejazd

możliwy

W związku z tym, że nieruchomość ta zostanie przeznaczona na potrzeby
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.
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