
UCHWAŁA Nr 59/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 44/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy gazociągu ś/c. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), na podstawie § 4 

ust. 1 uchwały Nr XXXIX/283/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawienia 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr 111/2015 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 2015 r. w sprawie odpłatności za 

wyrażenie zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości 

będących własnością Powiatu Nowodworskiego oraz uchwały nr 47/2021 Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/2015 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 2015 roku, Zarząd 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala:  

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr 44/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

27.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane i wejścia na 

teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy 

gazociągu ś/c. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 3.       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. odmówiła przekazania należności za 

wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Z uwagi na fakt, 

że wydanie zgody jest odpłatne zgodnie z treścią uchwały nr 111/2015 Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 2015 r. w sprawie odpłatności za wyrażenie 

zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości będących 

własnością Powiatu Nowodworskiego, a Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 01.06.2021 r. 

nie wyraził zgody na odstąpienie od pobrania opłaty, koniecznym jest uchylenie uchwały i 

cofnięcie zgody na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.  

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

    ( - ) 

         Jacek Gross 


