
Uchwała NR 21.VI.2019  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 13 lutego 2019 roku 
 

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

powiatowej nr 5599 P Krążkowy - Doruchów. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 25b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz § 1 ust. 1, pkt 1 

załącznika Nr 1 do 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)   

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża wolę nabycia przez Powiat Kępiński na poszerzenie drogi powiatowej nr 5599 P, 

relacji Kępno – Doruchów prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno, oznaczonej numerem działki 180/2 o pow. 0,0038 

ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1E/00008374/0. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu i Wicestaroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal /-/ 

Członek Zarządu Powiatu               - Alicja Śniegocka /-/ 

Członek Zarządu Powiatu               - Renata Ciemny   /-/ 

Członek Zarządu  Powiatu              - Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu  Powiatu              - Marek Potarzycki /-/                                       

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 21.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 13 lutego 2019 roku 

 

 

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

powiatowej nr 5599 P Kępno - Doruchów. 

 

 

W związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 5599 P, relacji 

Kępno – Doruchów oraz z pismem Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa – 

zaistniała potrzeba uregulowania stanu prawnego działki nr 180/2 o pow. 0,0038 ha 

położonej w obrębie geodezyjnym Mikorzyn, gmina Kępno, zapisanej w księdze 

wieczystej nr KZ1E/00008374/0. 

Przedmiotowa działka leży w pasie drogowym, na której znajdują się urządzenia związane z 

drogą powiatową a obecnie nieużytkowaną przez właścicieli. Zarząd Powiatu Kępińskiego na 

posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r. zdecydował o uregulowania stanu prawnego 

działki zajętej pod drogą, poprzez jej wykup i nabycie na własność Powiatu Kępińskiego. 

Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie Zarząd Powiatu musi wyrazić swoje stanowisko 

odnośnie nabycia nieruchomości do zasobu mienia Powiatu Kępińskiego. 

 

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 2018 roku, poz. 995 ze 

zm.), który stanowi, że „do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie 

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

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zgodnie, z którym: „powiatowym 

zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu”. 

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 - załącznika Nr 1 do 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) – Zarząd Powiatu może nabywać do powiatowego 

zasobu nieruchomości prawa własności (…) w razie, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań 

Powiatu określonych przepisami prawa, bądź wynikających z przyjętych planów i strategii 

rozwoju Powiatu. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

       

 
 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

                      /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

    


