
UCHWAŁA NR 427/2014 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie uzgodnienia projektu architektoniczno  budowlanego dotyczącego przepustu 

teletechnicznego pod linią wąskotorową na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.    

z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 25 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu 

Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3664) uchwala się: 

 

§ 1 

1. Uzgadnia się projekt architektoniczno  budowlany dotyczący przepustu teletechnicznego pod linią 

wąskotorową na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego oznaczonej jako działka 

nr 240 położonej w Nowym Dworze Gdańskim, w obrębie nr 4. 

2. Uzgodnienie wydaje się firmie Transprojekt Gdański Sp z o.o. 

3. Niniejsze uzgodnienie nie daje praw do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, a tym 

samym nie stanowi podstawy do ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. 

 

§ 2 

Powyższe przedsięwzięcie zaprojektowano na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego, położonej w miejscowości Nowy Dwór Gdański, obręb nr 4, będącej terenem kolejki 

wąskotorowej, oznaczonej jako działka: 

- nr 240 k.m. 5 o pow. całk. 0,1269 ha 

dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym 

Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GD2M/00044962/7 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Ewa Dąbska 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Transprojekt Gdański Sp z o.o. wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu architektoniczno  

budowlanego dotyczącego przepustu teletechnicznego pod linią wąskotorową na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego oznaczonej jako działka nr 240 położonej w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

Powyższą inwestycję zaprojektowano na nieruchomości będącej własnością Powiatu 

Nowodworskiego stanowiącej teren kolejki wąskotorowej. Wniosek dotyczy działki: 

- nr 240 k.m. 5 o pow. całk. 0,1269 ha, obręb nr 4 

Powyższe uzgodnienie nie daje praw do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, a 

tym samym nie stanowi podstawy do ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. Z takim wnioskiem 

powinien zwrócić się podmiot, który będzie realizował inwestycję. 

W związku z planowanym przedsięwzięciem, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


