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Uchwa ł a Nr 292 /XLI/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 7 wrze śnia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodp łatne nabycie na rzecz
Powiatu Bydgoskiego niezabudowanej nieruchomo ści
położonej w Koronowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" w Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje

§ 1
Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego,
w postaci dokonania przez Gminę Koronowo darowizny, niezabudowanej
nieruchomości położonej w Koronowie, tj. działki oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 777/10, o pow. 0,0594 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej
KW BY1B/00064391/0 cz ęść, stanowi ącej własność Gminy Koronowo.
§2
Wyżej wymieniona nieruchomość ma być wykorzystana z przeznaczeniem
na rozbudowę zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
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Wykonanie Uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2006 r. Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego
wystąpił o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Bydgoskiego, w formie
nieodpłatnej darowizny, niezabudowanej nieruchomo ści położonej
w Koronowie, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nu merem 777/10,
o pow. 0,0594 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej KW BY1B/00064391/0 cz.,
stanowiącej własność Gminy Koronowo.
W uzasadnieniu wniosku Zarz ąd podkreślił, że przedmiotowa
nieruchomość jest niezbędna dla Powiatu Bydgoskiego w celu umo żliwienia
realizacji inwestycji polegaj ącej na rozbudowie zespo łu budynków Domu
Pomocy Społecznej w Koronowie — pawilon biurowo-socjalno-mieszkalny
z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, c.o., energetycznymi oraz przebudowie
sieci zewnętrznej c.o.
Na podstawie wcze śniej udzielonego przez Burmistrza Koronowo
Zarządowi Powiatu Bydgoskiego pełnomocnictwa do przeprowadzenia
procedury zwi ązanej z podziałem gruntu gminnego położonego w Koronowie,
oznaczonego nr ew. 777/9, dokonano podzia łu tej nieruchomo ści i decyzj ą
z dnia 17 lipca 2006 r. znak RGG 6011-1/15/2006 Burmistrz Koronowa
zatwierdził podział w/w działki, w wyniku którego wydzielono z niej m. in.
przedmiotową nieruchomo ść . W uzasadnieniu decyzji podano, że podział działki
777/9 następuje w celu przy łączenia wydzielonej działki o nr 777/10 do gruntów
sąsiaduj ących i ma na celu poprawienie właściwego zagospodarowania działki
zabudowanej Domem Pomocy Spo łecznej w Koronowie i dalsz ą jego
rozbudowę. Orzeczenie jest ostateczne.
W świetle powyższego, celowe jest podj ęcie niniejszej uchwały, nabycie
nieruchomości od Gminy Koronowo a w dalszej kolejno ści rozbudowa Domu
Pomocy Społecznej w Koronowie.
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