
Uchwała Nr VIII/66/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 9 lipca 2007r.

w sprawie :   przekazania mienia w formie darowizny

Na podstawie  art.  12  pkt  8  lit.  „a”  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.

o samorządzie powiatowym (j.t.  Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.  1592 ze zm.),

art.  13 ust. 2 i ust. 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),

Rada Powiatu  w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy

Pułtusk   nieruchomości  położonej  w  Pułtusku  obręb  12,  oznaczonej

numerem działki 58/17 o pow. 0,1081 ha, stanowiącej własność Powiatu

Pułtuskiego (Kw Nr 25752).

2. Nieruchomość  określona  w  ust.  1  będzie  darowana  na  powiększenie

sąsiedniej nieruchomości oznaczonej numerem działki 58/10 położonej w

Pułtusku obręb 12, stanowiącej własność Gminy Pułtusk w celu budowy

infrastruktury  towarzyszącej  tj.  wjazdu,  parkingu  itp.  dla  inwestycji

polegającej na budowie basenu. 

3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w ust. 2

darowizna podlega odwołaniu.

§ 2

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 



Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku

w sprawie :   przekazania mienia w formie darowizny

Nieruchomość oznaczona numerem działki 58/17 położona w Pułtusku obręb

12  stanowi  własność  Powiatu  Pułtuskiego  –  w  trwałym zarządzie   Zespołu

Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego  w  Pułtusku  na  podstawie  księgi

wieczystej Nr 25752, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Pismem  z  dnia  11.10.2006  r.  Burmistrz  Miasta  Pułtusk  wystąpił  z  prośbą

o  rozważenie  dokonania  na  rzecz  Gminy  Pułtusk  darowizny  w/w

nieruchomości.

Wniosek  uzasadnił  tym,  iż  zgodnie  z  projektem  budowlanym  inwestycji

polegającej na budowie basenu na nieruchomości oznaczonej numerem działki

58/10 położonej w obrębie 12 m. Pułtuska, teren działki oznaczonej numerem

58/17  jest  niezbędny  na  powiększenie  w/w  działki  w  celu  budowy

infrastruktury towarzyszącej tj. wjazdu, parkingu itp.

Na  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  J.  Ruszkowskiego

decyzją Zarządu Powiatu w Pułtusku zostało stwierdzone wygaśnięcie trwałego

zarządu do niezabudowanej działki numer 58/17 jako zbędnej dla jednostki.

 Mając  na  uwadze  cel  darowizny,  postanowiono  o  wyrażeniu  zgody  na

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Pułtusk.


