
UCHWAŁA Nr  9/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 129/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego składającej się z działki nr 188, obręb 0002 Jazowa w celu budowy 

elektroenergetycznej sieci kablowej. 

 

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 2021 r., poz. 1899 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 129/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

30.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane i wejścia na 

teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy 

elektroenergetycznej sieci kablowej. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 3.       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Starosta 

               (-) 

Jacek Gross 



Uzasadnienie 

Dnia 22 grudnia 2021 roku wpłynęła prośba Przedsiębiorstwa Projektowo-

Budowlanego Elven dot. anulowania zgody wydanej przez Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim dnia 30.11.2021 r. i wystawienie korekty do wystawionej faktury. 

Ponieważ działka nr 188 obr. Jazowa (będąca przedmiotem uzgodnienia) uzyskała z dniem  

1 stycznia 2022 roku status drogi powiatowej. Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane 

ELVEN zwróci się z nowym wnioskiem do Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim o wydanie decyzji na lokalizację nowo projektowanej 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym.  

 Konieczne jest uchylenie uchwały i cofnięcie zgody na przeprowadzenie 

przedmiotowej inwestycji.  

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

 

  Starosta 

               (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 


