
Uchwała Nr 195.V.2017  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 27 września 2017 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości stanowiącej własność  

Powiatu Kępińskiego na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ),  art. 25b, ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), oraz § 3 uchwały 

Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2353) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 

03.07.2002 r. Wprawo Lotnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 959) 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na wykorzystanie na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego położonej w obrębie geodezyjnym 

Miasto Kępno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 1908 o pow. 0,0622 

ha i 1909/1 o pow. 1,0298 ha zapisane w księdze wieczystej KZ1E/00039342/3. 

 

 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski /-/ 

Członek Zarządu Powiatu               - Grażyna Jany  

Członek Zarządu Powiatu               - Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu  Powiatu              - Michał Błażejewski /-/ 

Członek Zarządu  Powiatu              - Zenon Kasprzak /-/                                            

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
                                        do Uchwały  Nr 195.V.2017 

                                             Zarządu Powiatu Kępińskiego 

                                                 z dnia 27 września 2017r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości stanowiącej własność  

Powiatu Kępińskiego na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

 

 

Na działkach nr: 1908 o pow. 0,0622 ha i 1909/1 o pow. 1,0298 ha stanowiących własność 

Powiatu Kępińskiego zlokalizowanych na terenie SP ZOZ w Kępnie zostało wybudowane 

lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Będzie ono służyło do transportu osób w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, do lotów 

ratowniczych oraz HEMS. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 01.07.2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk wymagany jest jego 

wpis do „Ewidencji Lądowisk Cywilnych”.  

W związku z tym Zarząd Powiatu Kępińskiego musi wyrazić swoje stanowisko odnośnie 

gospodarowania mieniem Powiatu, dlatego też wymagana jest jego zgoda na wykorzystanie 

przedmiotowych działek na cele lądowiska. 

 

Podstawę do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 roku,  poz. 814), 

który stanowi że „do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie 

mieniem powiatu”, oraz art. 25a i 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) zgodnie z którym: „powiatowym 

zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu”. 

Natomiast zgodnie z § 3 uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 

kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 2353) – w zakresie nie 

zastrzeżonym dla Rady Powiatu w przepisach prawa lub w niniejszej uchwale, 

nieruchomościami Powiatu gospodaruje Zarząd Powiatu. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

       

 
 

            STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 


