UCHWAŁA Nr 33/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie wyra żenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego prawa
użytkowania wieczystego niezabudowanej cz ęści nieruchomo ści położonej
w Trzemiętowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) uchwala si ę, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego, prawa u żytkowania
wieczystego niezabudowanej cz ęści nieruchomości położonej w Trzemiętowie, tj. działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/1 o pow. 0,2925 ha, zapisanej w KW 23575
cz. (Sąd Nakło), stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym
„Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej" w Warszawie.
2. Wyżej wymieniona działka niezbędna jest do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomo ści przyległej, tj. działek oznaczonych numerami 3/14 i 3/23,
stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego.

3. Uchyla się uchwałę Nr 246/XXXIV/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
8 lutego 2006r. w sprawie wyra żenia zgody na zbycie dzia łek oznaczonych numerami
3/14 i 3/23 po łożonych w Trzemiętowie.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Powiat Bydgoski jest właścicielem nieruchomo ści położonej w Trzemiętowie,
tj. działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3/14 i 3/23, o łącznej powierzchni
2,4500 ha, zapisanej w KW 22139 (S ąd Nakło).
Działka położona w Trzemiętowie, oznaczona numerem 3/1, o pow. 0,2925 ha
zapisana w KW 23575 cz. (S ąd Nakło), stanowi własność Skarbu Państwa i jest
w użytkowaniu wieczystym „Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej" w Warszawie.
Działka ta jest niezb ędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomo ści
przyległej, tj. działek stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego.
W związku z potrzebą łącznego zagospodarowania w/w dzia łek stanowiących
własność Powiatu Bydgoskiego oraz dzia łki stanowiącej własno ść Skarbu Państwa a będącej
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych, zachodzi konieczno ść uchylenia
uchwały Nr 246/XXXIV/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami 3/14 i 3/23 po łożonych
w Trzemiętowie.
Z uwagi na powyższe celowe jest podj ęcie przedmiotowej uchwały.

