UCHWAŁA Nr V/28/2011
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie: nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej
w obrębie Szropy, gmina Stary Targ zajętej pod
drogę powiatową Nr 2913G Łoza – Szropy.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a, art. 47 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1
pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm./ w związku z art. 6
pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce
nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.
z późn. zm./ Rada Powiatu Sztumskiego

uchwala się co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na nabycie do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 260 o powierzchni
0,0500 ha położoną w obrębie Szropy, gmina Stary Targ, dla której prowadzona
jest księga wieczysta KW Nr 3952, zajętej pod drogę powiatową Nr 2913 Łoza
– Szropy.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Właściciele nieruchomości oznaczonej działką nr 260 o pow. 0,0500 ha
położoną w obrębie Szropy, gmina Stary Targ wystąpili wnioskiem z dnia
19.11.2009r. o wykup w/w działki ponieważ stanowi ona pas drogi powiatowej
Nr 2913G relacji Łoza – Szropy.
Powiat Sztumski wystąpił do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji
w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm./
stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu nieruchomości
zajętej pod drogę powiatową oznaczoną działką jw.
Decyzją Nr WG.VI/IC/7723-DR-20/2/10 z dnia 30.11.2010r. Wojewoda
Pomorski odmówił stwierdzenia przejścia z mocy prawa na własność Powiatu
Sztumskiego w/w działki uzasadniając brakiem spełnienia jednej z przesłanek
do uwłaszczenia, gdyż w dniu 31.12.1998r. powyższa nieruchomość stanowiła
własność Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wobec konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod
drogą powiatową Nr 2913G oraz w związku z brakiem możliwości jej przejęcia
na rzecz Powiatu Sztumskiego w drodze decyzji administracyjnej, podjęcie
uchwały o nabyciu działki nr 260 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie Szropy,
gmina Stary Targ jest zasadne.

