UCHWAŁA NR 109/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz
Powiatu Chodzieskiego.
Na podstawie art. 25b
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz.782) oraz § 1 ust. 2 i § 2 Uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Chodzieskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
343, poz. 5858) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Chodzieski własności
nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
oznaczonych:
- nr ewidencyjnym 1516/1 o powierzchni 113 m2, zapisanej w ksiedze wieczystej KW nr
PO1H/00027686/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, położonej w ciagu ul.
Władysława Reymonta,
- nr ewidencyjnym 1516/2 o powierzchni 6631 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr
PO1H/00018842/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, położonej w ciągu ul.
Władysława Reymonta,
- nr ewidencyjnym 2660 o powierzchni około 3362 m2 (część działki o projektowanym numerze
2660/ 2) zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1H/00018842/9 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chodzieży, położonej w ciągu ul. Wojska Polskiego
określonych w załącznikiu graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust.1 nastąpi na
z wykonywaniem zadań powiatu, w zakresie dróg publicznych - powiatowych.

cele

związane

§ 3. 1. Warunki nabycia zostaną określone w umowie darowizny.
2. Koszty sporządzenia umowy, koszty sądowe poniesie Powiat Chodzieski.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Kierownikowi Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Eugeniusz Bogdan ............................................................
Roman Golcz ...........................................................
Remigiusz Nowak ..............................................................
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Załącznik do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 września 2015 r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ....................
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Chodzieskiego.
W związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez
przebudowę ciągu ulic w Chodzieży", która ma na celu utworzenie nowego, spójnego ciągu dróg
powiatowych
w połączeniu z drogą wojewódzką nr 193 - ul. Zwycięstwa konieczne jest
nabycie przez Powiat Chodzieski nieruchomości położonych w ciągu ulic Władysława Reymonta
w Chodzieży i Wojska Polskiego w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w
Chodzieży, oznaczonych numerami 1516/1,1516/2, 2660
(projektowany numer 2660/2 po
dokonaniu podziału).
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży nr X/72/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
nastąpiło pozbawienie przedmiotowych ulic kategorii dróg gminnych. Zaliczenie w/w dróg do
kategorii dróg powiatowych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego.
Przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
stanowią, między innymi, że nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z § 2 Uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października
2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Powiatu Chodzieskiego nieruchomości mogą być nabywane w celu realizacji zadań związanych z
rozwojem Powiatu Chodzieskiego i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, realizacji zadań
własnych.
Nabycie w myśl określonych zasad gospodarowania nieruchomościami w tym przypadku nie
wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Chodzieskiego.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Podjęcie przedmiotowej uchwały rodzi skutki finansowe dla powiatu, z powodu poniesienia
kosztów aktu notarialnego i kosztów sądowych: zad. własne, środki własne dział 700, rozdział
70005 §4300 - 15.000,00 zł (akt notarialny), dział 700, rozdział 70005 §4430 - 780,00 zł (koszty
sądowe).
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