UCHWAŁA NR 194/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie sprzedaży
Nowodworskiego.

składników

majątku

trwałego

stanowiących

własność

Powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 701 art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) uchwala się:
§1
Wyraża się zgodę na rozbiórkę isprzedaż składników majątku trwałego stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego a składających się z elementów torowisk pod linią kolejki wąskotorowej.
§2
Zgoda, o której mowa w § 1 dotyczy linii na odcinku Ostaszewo – granica obrębu Lubieszewo i Tuji oraz
odcinek przy cmentarzu w Nowym Dworze Gdańskim.
§3
1. Sprzedażskładników majątku trwałego nastąpi na rzecz oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę
ich zakupu.
2. Wybór oferenta zostanie przeprowadzony w drodze przetargu ofertowego.
3. Kryterium wyboru stanowić będzie cena.
§4
1. Czynności zmierzające do sprzedaży składników majątku trwałego zostaną przeprowadzone etapami.
1) Etap pierwszy Ostaszewo (peron)  Stawiec (przed przejazdem przez drogę),
2) Stawiec (za przejazdem przez drogę) granica obrębu Lubieszewo i Tuji(km 29,219) oraz
fragment przy cmentarzu w Nowym Dworze Gdańskim,
2. Uregulowanie płatności za poszczególne odcinki nastąpi przed ich rozbiórką przez nabywcę.
3. Ustala się kwotę wadium w wysokości 50.000 zł.
§5
Całość prac zmierzających do sprzedaży wszystkich składników majątku trwałego przeprowadzona
zostanie do dnia 26 sierpnia 2016 r.
§6
1. Przekazanie składników majątku trwałego nastąpi przy udziale komisji powołanej osobną
uchwałąpodjętą przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Czynność, o której mowa w § 6 ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest sprzedaż składników majątku trwałego stanowiących
własność Powiatu Nowodworskiego a składających się z elementów torowisk pod linią kolejki
wąskotorowej na odcinku Ostaszewo – granica obrębu Lubieszewo i Tuji oraz odcinek przy cmentarzu w
Nowym Dworze Gdańskim. Obecnie powyższe linie znajdują się w dzierżawie Pomorskiego
Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych.
Decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 września 2015 r. na odcinek
kolejki wąskotorowej wymieniony powyżej należy przystąpić do jego demontażu po uzyskaniu
wszystkich koniecznych zgód – od Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Pomorskiego.
Stosowne zgody zostały przez oba organy już wydane. Infrastruktura kolejowa na tych terenach zostanie
rozebrana i przeznaczona do sprzedaży dla oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę nabycia
tych składników. W tym celu zostanie przeprowadzony przetarg, który ma za zadanie uzyskać najlepszą
cenę nabycia składników majątku trwałego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

