
UCHWAŁA Nr XXXV / 283 / 2006

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 

81/6,  81/7,  81/8  i  81/9  położonej  w  Chełmnie  przy  ul.  Dworcowej  27,  stanowiącej  własność 

Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie  art.  12  pkt  8  lit.  a  i  art.  32 ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, 

art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), oraz na podstawie § 2 ust. 3, § 3 ust. 5 pkt 6 

załącznika do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego nr XXXIII/180/2001 z dnia 28 grudnia 2001 

roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 186 z 22 lutego 

2002 roku)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża  zgodę  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej, 

położonej w obrębie 2 miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 27, zapisanej w księdze wieczystej KW 

1068 oznaczonej jako działki:

1. nr 81/6 o powierzchni 0,0022 ha

2. nr 81/7 o powierzchni 0,0018 ha

3. nr 81/8 o powierzchni 0,0018 ha

4. nr 81/9 o powierzchni 0,0116 ha

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie 2 

miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 27, oznaczonej jako działka nr 81/2 o powierzchni 0,0530 ha i 

81/3 o powierzchni 0,0487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział V Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KW 125. 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


