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UCHWAŁA Nr4.4871M1/2008
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia a?.// ),~44.4-orodąicxy....2008 r.
w sprawie wyra żenia zgody na nabycie, w drodze umowy sprzeda ży,
na rzecz Powiatu Bydgoskiego cz ęści nieruchomości położonej we Wtelnie.
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 2002 r.
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 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759)
uchwa ła się, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na nabycie, w drodze umowy sprzeda ży, na rzecz
Powiatu Bydgoskiego niezabudowanej cz ęści nieruchomo ści położonej
w miejscowości Wtelno, gm. Koronowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka numer 282/3 o pow. 0,0046 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej
Kw nr BY1B/00026899/3, stanowi ącej własno ść Heleny i Kazimierza Radtke,
z uwagi na poprawienie bezpiecze ństwa ruchu drogowego.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewo leząc
Rady Powiat By&(s' lego

Uzasadnienie

W planie budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów
mostowych na 2008 r. przewidziano kontynuacj ę remontu chodnika we Wtelnie
w ciągu drogi powiatowej nr 1522C Wtelno — Go ścieradz.
Z uwagi na fakt, że na odcinku drogi przy skrzyżowaniu z drogą gminną,
na wysokości przedmiotowej dzia łki szerokość pobocza (ca 0,5 m) nie pozwala
na wykonanie chodnika o normatywnej szeroko ści, w celu poprawienia
widoczno ści i bezpieczeństwa na drodze, zachodzi konieczno ść wykupu działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 282/3 o pow. 0,0046 ha, powsta łej
w wyniku podziału działki numer 282/2 o pow. 0,6978 ha, na podstawie
ostatecznej decyzji Burmistrza Koronowa z dnia 11 lipca 2008 r., znak: RGG.
6011-1/37/2008.
W świetle powyższego celowe jest podj ęcie niniejszej uchwa ły i nabycie
wydzielonej działki nr 282/3.

