
UCHWALA NR XXIV /178/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019
poz. 51 z późno zm.), oraz § 1 ust. I pkt 2 uchwały nr XXIVII O 1/2000 z dnia 27.09.2000 r. w sprawie zasad
nabywania nieruchomości na rzec~ Powiatu Kolskiego, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474 z późń. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby
położonej w Łuczywnie, gm. Osiek Mały, oznaczonej nr ewidencyjnym 179/1 ark.
o pow. O, 1216-fici,na rzecz Powiatu Kolskiego, dla której Sąd Rejonowy w Kole
księgę wieczystą nr KNIK/00040318/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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- Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/178/2020

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 marca 2020r.

Do Starosty Kolskiego wpłynął wniosek dot. wykupu nieruchomości oznaczonej
ewidencyjnym działki 179 ark. mapy l położonej w Łuczywnie, gm. Osiek rvtały
własnością osoby prywatnej.

Działka nr 179/ I powstała z podziału działki 179. Po podziale tej działki powstały
działki tj. 179/1, 179/2 oraz 179/3, z czego działkę nr 179/2
nabył w 2019 roku pod realizację inwestycji drogowej tj. budowy odcinka
nr 3206P Łuczywno - Drzewce.

Na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego działka nr 179/3 nie będzie nabywana przez Powiat
Kolski, gdyż nadaje się do użytkowania rolniczego.
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W myśl alt. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dot. wykupu resztówek, działka nr 179/1 została
zakwalifikowana do nabycia przez:..P,.9wiat Kolski, gdyż nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na
dotychczasowy cel, tj. rolniczo, ze względu na swój nieregularny kształt.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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