
 

Uchwała Nr 512/2018  

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski 

nieruchomości z zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański. 

 Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 

zm.) oraz  § 2 ust. 1  Uchwały nr XXXIX/283/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawienia 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 

4038) uchwala się: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski niżej wymienionych 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański: 

 działka nr 188 o pow. 0,1400 ha położona w Jazowej, stanowiąca użytek dr, dla której 

w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW GD2M/00058338/5 

 działka nr 180/2 o pow. 0,0151 ha położona w Jazowej, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00048536/0 

 działka nr 187/1 o pow. 0,0013 ha położona w Jazowej, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00043975/4 

 działka nr 39 o pow. 0,1011 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00058361/5 

 działka nr 179/1 o pow. 2,0136 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00061843/2 

 działka nr 179/2 o pow. 2,3399 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 



Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00061843/2 

 działka nr 199/102 o pow. 0,6069 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00040516/8 

 działka nr 247 o pow. 0,0229 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00058362/2 

 działka nr 271 o pow. 0,6082 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00044175/3 

 działka nr 125/3 o pow. 0,0057 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00058337/8 

 działka nr 199/109 o pow. 0,0151 ha położona w Wiercinach, stanowiąca użytek dr, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00044390/6 

 działka nr 59/1 o pow. 0,9273 ha położona w Rakowiskach, stanowiąca użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00058623/0 

§ 2. 

Nieruchomości opisane w § 1 zostaną oddane na rzecz Powiatu Nowodworskiego i 

przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim z 

przeznaczeniem na cele publiczne. 

§ 3. 

Wszelkie koszty związane z przejęciem nieruchomości ponosi Powiat Nowodworski. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          STAROSTA 

                  (-) 

                 ZBIGNIEW PTAK 



UZASADNIENIE 

 Nieruchomości położone w Jazowej, Wiercinach i Rakowiskach zostaną przyjęte w 

drodze darowizny od Gminy Nowy Dwór Gdański na rzecz Powiatu Nowodworskiego i 

przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim z 

przeznaczeniem na cele publiczne. 

 Wymienione w uchwale działki stanowią ciąg dróg łączących drogi powiatowe nr 

2345G i 2301G. 

 Utworzenie drogi powiatowej na całej długości i oddanie jednemu właścicielowi 

ułatwi zarządzanie nimi dla dobra lokalnych społeczności. 

 Budowa, utrzymanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg jest celem 

publicznym i należy do zadań własnych samorządu powiatowego. 

 Przedmiotowa uchwała została przygotowana w oparciu ze „Strategią Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024” z częścią informującą o kapitale 

przestrzennym i infrastrukturalnym opisującą rozwiniętą infrastrukturę transportową, 

drogową i techniczną. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

          STAROSTA 

                  (-) 

                 ZBIGNIEW PTAK 

 

 

 

 

 

 

 


