
Uchwała Nr …/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia … 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność 

Powiatu Nowodworskiego. 

  

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 25a i  art. 

25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1990 ze zm.) uchwala się: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu na własność Powiatu Nowodworskiego 

nieruchomości oznaczonej jako działka: 

 nr 159/1 o pow. 0,0176 ha położona w Kępkach, gmina Nowy Dwór Gdański, dla której 

w Sądzie Rejonowym w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 

GD2M/00052741/1. 

 nr 195/1 o pow. 0,0026 ha położona w Kępkach, gmina Nowy Dwór Gdański, dla której 

w Sądzie Rejonowym w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Nowym Dworze Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 

GD2M/00052741/1. 

 

§ 2. 

Nabycie nieruchomości określonych w § 1 umożliwi regulację stanu prawnego drogi powiatowej 

2323 G. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie do zasobu Powiatu 

Nowodworskiego nieruchomości położonej w Kępkach i oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działki o nr 159/1 i 195/1, która zostanie przeznaczona na cel publiczny – drogę 

powiatową 2323 G. 

 Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Nowodworski umożliwi regulację 

stanu prawnego drogi powiatowej 2323 G. 

 Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została 

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 

– 2024, obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny 

CS.3.1. Rozwinięta infrastruktura transportowa, drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel 

operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


