UCHWAŁA Nr 29/.^../2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej
nr działki 278/78, położonej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat
sępoleński.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) art. 13 ust. 1, art. 25a i 25b , art. 28 ust. 1 oraz art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.)1 w związku z uchwalą Nr XXVI/183/2012 Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w prawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu - załącznik nr 1, § 2 pkt 1 i 2 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2012 roku, poz. 3838) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego, nieograniczonego nieruchomość

gruntową

zabudowaną,

położoną

w

miejscowości

Sypniewo,

gm. Więcbork, powiat sępoleński, stanowiącą własność Powiatu Sępoleńskiego,
oznaczoną

numerem działki 278/78 o powierzchni 0.9844 ha, zapisaną w księdze

wieczystej KW nr - BY2T/00029961/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Krajeńskim.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powis
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska
Tomasz Fifielski

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 284.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 29/^-2/2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Podstawę do działania Zarządu Powiatu w zakresie sprzedaży nieruchomości opisanej
w § 1 niniejszej uchwały stanową art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym zgodnie z którym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności
wykonywanie uchwał rady oraz gospodarowanie mieniem powiatu.
Działka nr 278/78 o powierzchni 0,9844 ha położona w miejscowości Sypniewo,
gm. Więcbork, powiat sępoleński to grunt wyodrębniony w wyniku podziału działki pierwotnie
stanowiącej zespół pałacowo - parkowy w Sypniewie, wpisana do rejestru zabytków
Województwa Kujawsko - Pomorskiego decyzją nr A/1131/1-7 z dnia 26.11.1991 r.
Powyższa działka w latach 2016 - 2018 była przedmiotem darowizny na rzecz Województwa
Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na cel publiczny - utworzenie siedziby Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Ostatecznie cel ten nie został
zrealizowany i darowizna uległa odwołaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
sprzedaż, zmiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do
rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do
spółek, wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na przeniesienie własności
w formie
sprzedaży
przedmiotowej
nieruchomości
pod
warunkiem
zapisania
w treści ogłoszenia o przetargu informacji zawartych w decyzji Konserwatora sygn.
WUOZ.DB.WZN.5173.7.2019.ACHB z dnia 30 października 2019 r.
Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości mogą
być zbywane przez Zarząd Powiatu poprzez sprzedaż gdy są zbędne do wykonywania zadań
Powiatu określonych przepisami prawa bądź wynikających z planów i strategii rozwoju Powiatu,
nie mogą być zagospodarowane przez jednostki organizacyjne Powiatu lub nie jest możliwe bądź
opłacalne ich oddanie w posiadanie zależne.
Zarząd Powiatu Sępoleńskiego podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży powyższej działki,
gdyż jest ona zbędna dla potrzeb jednostek organizacyjnych jak i samego Powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Inicjator:
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Sp.: B.T., 25 maja 2020 r.

