
 

 

 

UCHWAŁA NR X/54/2019 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/200/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia                     

10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa                         

w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 13 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy                  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; ze 

zm.) oraz § 3 pkt 3 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. 2352) oraz w 

związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji                  

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1311; ze zm.) – uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/200/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 

2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprowadza się następujące zmiany : 

1) użyte w tytule wyrazy : „darowizny” zastępuje się wyrazami : „umowy 

nieodpłatnego przekazania”; 

2) w § 1 wyraz : „darowizny” zastępuje się wyrazami : „umowy nieodpłatnego 

przekazania”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr X/54/2019 

   RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/200/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia                    

10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa                     

w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Uchwałą Nr XXXIII/200/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  stanowiących 

własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie Rada Powiatu Kępińskiego wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny od 

przedsiębiorstwa PKP SA prawa użytkowania wieczystego określonych w treści uchwały 

nieruchomości. 

Przyczyną powyższej decyzji było przejęcie na rzecz Powiatu prawa użytkowania 

wieczystego tych nieruchomości w związku z tym, że stanowią one ciąg drogi powiatowej – 

ul. Dworcową w Kępnie. 

Uchwała ta nie została jak dotąd wykonana. W wyniku korespondencji z PKP SA 

ustalono w czerwcu 2019 r., iż podmiot ten (PKP SA) może dokonywać transakcji na 

należącym do niego majątku wyłącznie w trybie i  na zasadach określonych ustawą z dnia                     

8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311; ze zm.).  

Uwzględniając wniosek PKP SA niniejsza nowelizacja uchwały Nr XXXIII/200/2017                   

z dnia 10 sierpnia 2017 r. wprowadza uregulowaną w przepisach powyżej wskazanej ustawy 

specyfikę przekazywania jej nieruchomości na rzecz innych podmiotów. I tak - gospodarując 

swoim mieniem, PKP SA zobligowana jest do przestrzegania zapisów ustawy                                     

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe”. Zgodnie z jej przepisami w wyjątkowych sytuacjach PKP SA może 

przekazywać posiadane mienie (grunt, również wraz z naniesieniami) nieodpłatnie, jednakże 

tylko w ściśle określonych przypadkach i tylko na rzecz wskazanych w ustawie podmiotów, 

tj. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych jednostek 

organizacyjnych. W myśl art. 39 ust. 3 w. cyt. stawy komercjalizacyjnej mienie PKP SA 

może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu 

terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu 

zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu. 

Nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości opisanych w treści 

uchwały niewątpliwie służy realizacji zadań własnych powiatu w dziedzinie transportu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16885278?unitId=art(39)ust(3)&cm=DOCUMENT

