
UCHWAŁA  NR  ............  /  2020 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z  dnia ……………..2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego na rzecz  

Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8   

 

 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 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala co następuje :  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego darowizny, na rzecz 

Gminy Miejskiej Wągrowiec nieruchomości wymienionych poniżej, stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego, zajętych pod drogę publiczną – gminną, - ul. Lipowa w Wągrowcu: 

- działka nr 708/2 o pow. 0,1986 ha, zapisana w KW PO1B/00004020/4 o wartości gruntu 79 440 zł                   

i wartości budowli 506 306 zł, 

- działka nr 708/1 o pow. 0,1565 ha, zapisana w KW PO1B/00004020/4  o wartości gruntu 78 250 zł                   

i wartości budowli 372 887,84 zł, 

- działka nr 615/1 o pow. 0,1807 ha, zapisana w KW PO1B/00055151/3  o wartości  gruntu 108 420 zł              

i wartości budowli 217 000 zł.  

- nakłady inwestycyjne poniesione na działkę nr 609/8  będącą własnością Gminy Miejskiej 

Wągrowiec w wysokości 68 759,08 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowickiemu i Wicestaroście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    

Przewodniczący  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

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

      /Małgorzata Osuch/ 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR ……… …../2020 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

Z DNIA ………. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego na rzecz  

Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8   

 

Nieruchomości wymienione w niniejszej uchwale położone na terenie miasta Wągrowca 

stanowią własność Powiatu  Wągrowieckiego. Na podstawie Uchwały nr XVIII/157/2020 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej drogi nr 1626P ul. Lipowa w Wągrowcu droga ta została pozbawiona kategorii 

drogi powiatowej. W celu podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Wągrowcu                                          

i zaliczenia tej drogi do kategorii drogi gminnej, którą zarządza Burmistrz Miasta Wągrowca, 

należy uregulować sprawy własnościowe rzeczonych gruntów co umożliwi skuteczne 

podjęcie uchwały a tym samym spowoduje zmianę kategorii.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 


