
UCHWALA Nr 	/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	2019 roku 

„Projekt" 

w sprawie nieodplatnego nabycia mienia 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z p&n.zm.) w zwiqzku z art. 64 ustawy z dnia 13 paklziernika 
1998 r. Przepisy vvprowadzajqce ustawy reformujqce administracje publicznq (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872, z po±n.zm.), Rada Powiatu w Pultusku uchwala co nastepuje: 

§1 

WyraZa sic zgode na nieodplatne nabycie przez Powiat Pultuski mienia Skarbu Palistwa 
**ego w uZytkowaniu wieczystym Powiatu Pultuskiego, stanowiqeego nieruchomok 
gruntowq poloZonq w obrebie 24 miasta Pultuska przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 
oznaczonej jako dzialka nr 26/12 o powierzchni 0,4059 ha, dla ktOrej Sqd Rejonowy 
w Pultusku IV Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiege wieczystq Nr 0S1U/00058844/5. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

• 



UZASADNIENIE 

Powiat Pultuski jest utytkownikiem wieczystym nieruchomoki gruntowej stanowiqcej 
wlasno§o Skarbu Panstwa, polozonej w Pultusku (obrcb 24), przy ul. Marii Sklodowskiej —
Curie 11, oznaczonej jako dzialka o numerze ewidencyjnym 26/12 o pow. 0,4059 ha, dla ktorej 
Sqd Rejonowy w Pultusku IV Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiege wieczystq 
Nr OS1U/00058844/5. 

Nabycie przez Powiat Pultuski prawa uzytkowania wieczystego ww. nieruchomoki 
wraz z prawem wlasnoki stanowiqcych odrcbne od gruntu przedmioty wlasnoki budowli 
i urzqdzeli, nastqpilo na podstawie Aktu Notarialnego REP A Nr 3497/2019 z dnia 16 lipca 
2019 r. (umowa sprzeda2y oraz o§wiadczenie o ustanowieniu slu2ebnoki gruntowej). 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajqce 
ustawy reformujqce administracje publicznq (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z po2n.zm.) 

• „Przekazanie powiatom mienia Skarbu Parastwa oraz mienia Skarbu Paristwa bgdqcego we 
wladaniu panstwowych os6b prawnych, innego ni2 okrestlone w art. 60 ust. 1 i 4, a slu±qcego 
do wykonania zadah powiatu, mote nastqpie, na wniosek zarzqdu powiatu, w drodze decyzji 
wojewody." 

W zwiqzku z povvy2szym, Zarzqd Powiatu w Pultusku, po podjeciu niniejszej uchwaly, 
wystqpi z wnioskiem do Wojewody o nabycie przedmiotowej nieruchomoki na rzecz Powiatu 
Pultuskiego. 

Sporzadzila: Aleksandra Kazimierczak 
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