
Projekt 
 
 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości 

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu Powiatu Siedleckiego własności nieruchomości 
o powierzchni 0,0012 ha położonej w gminie Skórzec, obręb Dąbrówka-Stany, nr działki 220/10, dla 
której przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga 
wieczysta nr SI1S/00053702/7. 

2. Ustala się cenę nabycia nieruchomości na kwotę 720 zł. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Działka nr 220/10, obręb Dąbrówka-Stany, gmina Skórzec stanowi własność osób fizycznych.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg

Wieczystych księga wieczysta nr SI1S/00053702/7.

Wyżej wymieniona działka jest położona wzdłuż drogi powiatowej nr 3646W Dąbrówka-Stany -

Kłódzie - Dobrzanów i jest niezbędna w celu zapewnienia przedmiotowej drodze odpowiednich

parametrów technicznych i użytkowych (klasa drogi Z - zbiorcza).

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży poniesie Powiat Siedlecki.

Stosownie do art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(Dz.U.2020.920 t.j.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi podejmowanie

uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest

wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia

zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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