
Uchwała Nr 324/2017  

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. 

 Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. 

zm.) oraz  § 2 ust. 1  Uchwały nr XXXIX/283/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawienia 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 

4038) uchwala się: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości 

położonej w Marzęcinie, gmina Nowy Dwór Gdański, będącej własnością Skarbu Państwa, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/2 o pow. 0,0390 ha, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym 

Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW Nr GD2M/00057868/2. 

§ 2. 

Nieruchomość opisana w § 1 zostanie oddana na rzecz Powiatu Nowodworskiego i 

przekazana w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim z 

przeznaczeniem na cele publiczne tj. drogę powiatową Nr 2313G DP nr 2314G - Chełmek -

Osłonka - Marzęcino. 

§ 3. 

Wartość nieruchomości opisanej w § 1 wynosi 2601 zł ( słownie: dwa tysiące sześćset jeden 

złotych 00/100). 

§ 4. 

Wszelkie koszty związane z przejęciem nieruchomości ponosi Powiat Nowodworski. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

(-) 

Zbigniew Ptak 



 

UZASADNIENIE 

 Nieruchomość położona w Marzęcinie i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

nr 69/2 o pow. 0,0390 ha zostanie oddana na rzecz Powiatu Nowodworskiego i przekazana w 

trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem 

na cele publiczne tj. drogę powiatową Nr 2313G DP nr 2314G - Chełmek -Osłonka - 

Marzęcino.  

 W dniu 30 grudnia 2016 roku Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na dokonanie 

darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Nowodworskiego. 

 Przedmiotowa uchwała została przygotowana w oparciu ze „Strategią Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024” z częścią informującą o kapitale 

przestrzennym i infrastrukturalnym opisującą rozwiniętą infrastrukturę transportową, 

drogową i techniczną. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

STAROSTA 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 


