
PROJEKT 

 

UCHWAŁA  NR  ............  /  2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z  dnia 30 maja 2018 roku. 

zmieniająca Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia               

28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele 

publiczne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na 

rzecz  Gminy miejskiej Wągrowiec 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 

oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1868 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje :  

 

§ 1. W Uchwale Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy 

miejskiej Wągrowiec, dotychczasowa treść §1 otrzymuje oznaczenie ust.1                              

i wprowadza się ust. 2 o brzmieniu: 

„2. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny, o której mowa w ust. 1 wraz z 

nakładami w kwocie 170.173,58 zł poniesionymi na ulicę Libelta w Wągrowcu”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
    

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

........................................................ 

      /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR ............ / 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 maja 2018 roku. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 

lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele 

publiczne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na 

rzecz  Gminy miejskiej Wągrowiec 
 

Nieruchomości gruntowe wymienione w niniejszej uchwale położone na terenie 

miasta Wągrowiec stanowią własność Powiatu Wągrowieckiego i do dnia 31 grudnia 

2008r. wchodziły  w skład drogi powiatowej nr 1625P ul. Libelta w Wągrowcu.  

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/155/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia                        

25 września 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz na 

podstawie Uchwały Nr XXIII/139/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 

września 2008r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych, przedmiotowa droga z dniem 1 stycznia 

2009 r., została pozbawiona kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem 

jej do kategorii drogi gminnej, nad którą zarząd sprawuje Burmistrz Miasta 

Wągrowca. 

Dnia 28 lutego 2018 r. Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości 

zajętych pod ul. Libelta  w Wągrowcu. W konsekwencji powyższego na podstawie 

umowy darowizny z dnia 26 marca 2018 r. przekazano Gminie miejskiej Wągrowiec 

własność rzeczonych działek, jednakże nie dokonano przekazania nakładów w kwocie 

170.173,58 zł poniesionych przez Powiatowy Zarząd Dróg na    ul. Libelta. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

........................................................ 

      /Małgorzata Osuch/ 

 

 


