
Uchwała Nr XI/75/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 04 listopada 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn. zm.) uchwala 

się: 

 

§ 1. 

§ 1 uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia                        

19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w 

Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego otrzymuje brzmienie: 

1. Wyraża się zgodę na zbycie w formie prawem przewidzianej części nieruchomości 

położonej w Junoszynie, gmina Stegna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka                    

nr 254/1 o pow. 1,1310 ha, dla której w Sądzie Rejonowym W Malborku IX Zamiejscowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą 

KW Nr GD2M/00042658/9. 

2. Wyraża się zgodę na zbycie w formie prawem przewidzianej części nieruchomości 

położonej w Junoszynie, gmina Stegna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 254/3 o 

pow. 0,1201 ha, 254/4 o pow. 0,1898 ha, 254/5 o pow. 0,1816 ha, 254/6 o pow. 0,1713 ha, 

254/7    o pow. 0,1712 ha, 254/8 o pow. 0,2059 ha, 254/9 o pow. 0,1333 ha, 254/10 o pow. 

0,2143 ha, 254/11 o pow. 0,1380 ha, 254/12 o pow. 0,2111 ha, 254/13 o pow. 0,1205 ha, 

254/14 o pow. 0,1466 ha, 254/15 o pow. 0,2048 ha, 254/16 o pow. 0,2082 ha, 254/17 o pow. 

0,1642 ha,  dla której w Sądzie Rejonowym W Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW                               

Nr GD2M/00042658/9. 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w 

Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 Nieruchomości położone w Junoszynie, gmina Stegna, i oznaczone w ewidencji 

gruntów jako działki nr 254/1 i 254/2 zostały przekazane do zbycia na mocy uchwały                     

Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 czerwca 2013 r. 

 W związku z tym że, działka nr 254/2 uległa podziałowi zasadnym jest podjęcie nowej 

uchwały umożliwiającej zbycie przedmiotowej nieruchomości, a dochody ze sprzedaży 

nieruchomości zasilą budżet Powiatu Nowodworskiego. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


