
 Uchwała Nr XXXII/236/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie: nabycia mienia

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 ze zm.), art. 11 ust. 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.

Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Powiat Pułtuski niezabudowanej działki

położonej w Pułtusku obręb 26, oznaczonej numerem 91/2 o pow. 0,0034 ha, dla

której w Sądzie Rejonowym w Pułtusku prowadzona jest księga wieczysta Nr 14499.

§ 2.

Działka nr  91/2 wydzielona została  pod warunkiem, że zostanie  przeznaczona na

powiększenie sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6

w obrębie 27 miasta Pułtusk.

§ 3.

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Czesław Czerski



Uzasadnienie

Na  wniosek  właścicielki  nieruchomości  położonej  w  Pułtusku  obręb  26

oznaczonej  numerem działki  91  o  pow.  0,1886  ha,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w

Pułtusku prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 14499, Burmistrz Miasta Pułtusk decyzją

z dnia 20.08.2009 r. nr GGA.7430-24.1/09 zatwierdził podział tej nieruchomości.  

Działka o projektowanym numerze ewidencyjnym 91/2 wydzielona została z działki

nr  91  pod  warunkiem,  że  zostanie  przeznaczona  na  powiększenie  sąsiedniej

nieruchomości.  Na  przeniesienie  praw  do  wydzielonej  działki  gruntu   o

projektowanym numerze 91/2 wyznaczony został w w/w decyzji termin nie dłuższy

niż 6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna  tj. od dnia

28.09.2009 r. Nieruchomość sąsiednia, na powiększenie której wydzielona została

działka nr 91/2 o pow. 0,0034 ha, oznaczona jest numerem 6 w obrębie 27 miasta

Pułtusk. Działka nr 6 wchodzi w skład ulicy Grabowej w Pułtusku (droga publiczna

kategorii  powiatowej)  i  stanowi  własność  Powiatu  Pułtuskiego  na  podstawie

ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.11.2008 r. nr SPN.C.-7723-

3/751/08  (Kw Nr 39757).

W celu poszerzenia  ulicy Grabowej działka oznaczona nr 91/2 o pow. 0,0034 ha

powinna zostać   nabyta od osoby fizycznej przez Powiat Pułtuski.

W związku  z  powyższym zachodzi  potrzeba  podjęcia  przez  Radę  Powiatu

Pułtuskiego uchwały w tej sprawie.


