Uchwała Nr 300/XLIII/ 2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:

•

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy
Dobrcz nieruchomo ści położonej w Kotomierzu, tj. działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182/12,
o pow. 0,3650 ha, zapisanej w KW BY1B/00129767/1,
stanowiącej własność Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Dobrcz,
w postaci dokonania darowizny, niezabudowanej nieruchomo ści
położonej w Kotomierzu, tj. dzia łki oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 182/12, o pow. 0,3650 ha, stanowiącej grunty orne, zapisanej
w księdze wieczystej KW BY1B/00129767/1, stanowi ącej własność
Powiatu Bydgoskiego, z przeznaczeniem pod budow ę budynku
socjalnego.

•

§2
Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

•

•

W dniu 31 lipca 2006 r. Rada Gminy Dobrcz podj ęła Uchwałę
Nr XXIX/331/2006 r. w sprawie podj ęcia zadania inwestycyjnego
p.n. „ Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na dzia łce
nr 182/12".
W dniu 9 paź dziernika 2006 r. Wójt Gminy Dobrcz wyst ąpił do Zarządu
Powiatu Bydgoskiego z wnioskiem o nieodpł atne przekazanie dzia łki
nr 182/12, o pow. 0,3650 ha, po łożonej w Kotomierzu, zapisanej w KW
BY1B/00129767/1, z wykorzystaniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Jak wynika z wcze śniejszych wstępnych ustaleń, przedmiotowa
nieruchomość ma zostać nieodpłatnie darowana Gminie Dobrcz
z przeznaczeniem pod budowę budynku socjalnego, m.in. dla najemców
zamieszkałych w budynkach położonych Kotomierzu, przy ul. Koronowskiej
13 ( pałac) oraz Koronowskiej 15, stanowi ących w chwili obecnej własność
Powiatu Bydgoskiego, a przeznaczonych do zbycia wraz z ca łym zespołem
pałacowo-parkowym położonym w Kotomierzu i gruntami rolnymi.
Wstępnie ustalano również, że Powiat Bydgoski b ędzie partycypował
w kosztach budowy mieszka ń socjalnych.
Z uwagi na fakt, że odbył się już przetarg na zbycie nieruchomo ści
rolnych położonych w Kotomierzu wraz z zespo łem pałacowo-parkowym,
niezbędne jest zapewnienie najemcom po łożonych tam lokali mieszkalnych,
lokali zastępczych.
W związku z powyższym celowe jest podj ęcie niniejszej uchwały.
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