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UCHWAŁA Nr 116/XIX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie wyra żenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Bydgoskiego cz ęści
nieruchomości położonej we Wtelnie.

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 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), uchwala si ę, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie czynności związanych z nabyciem na rzecz Powiatu
Bydgoskiego, w postaci wykupu, cz ęści nieruchomo ści położonej we Wtelnie, tj. części
działki oznaczonej w ewidencji numerem 282/2, o pow. ok. 0,0040 ha, zapisanej w ksi ędze
wieczystej Kw nr BY1B/00026899/3, stanowi ącej własność Heleny i Kazimierza Radtke.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Wyżej wymieniona część działki ma być wykorzystana z przeznaczeniem
pod chodnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
W planie budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych na
2008r. przewidziano kontynuacj ę remontu chodnika we Wtelnie w ci ągu drogi powiatowej
nr 1522C Wtelno - Go ścieradz.
Na odcinku drogi przy skrzy żowaniu z drogą gminną, na wysoko ści działki nr 282/2
szerokość pobocza (ca 0,5 m) nie pozwala na wykonanie chodnika o normatywnej szeroko ści.
Zachodzi zatem konieczno ść wykupu części przedmiotowej działki.
Z uwagi na fakt, iż do wykupu niezbędne jest dokonanie podziału poprzedzonego
rozgraniczeniem nieruchomo ści, tym samym wydłuża się procedura jej nabycia. Aby uzyska ć
zgodę właścicieli na udostępnienie nieruchomo ści dla celu budowy chodnika
i przeprowadzenie negocjacji w sprawie wykupu, zachodzi konieczno ść podj ęcia niniejszej
uchwały.
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