
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia^fi maja 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Sierpeckiego będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie, Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie oraz w trwałym
współzarządzie tych jednostek

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920), art. 25b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. póz. 1990
z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dysponowanie na cele budowlane przez
NEXERA Sp. z o.o. w Warszawie nieruchomością położoną w obrębie
Szczutowo gm. Szczutowo, stanowiącą własność Powiatu Sierpeckiego, będącą
w trwałym zarządzie oraz współzarządzie Domu Pomocy Społecznej w
Szczutowie i Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, polegające na
wybudowaniu na wchodzących w skład tej nieruchomości działkach gruntu o
numerach ewidencyjnych 168/3, 168/5, 168/6 i 168/8 kanalizacji kablowej
zgodnie z załącznikami do uchwały, pod warunkiem zawarcia przez operatora z
trwałymi zarządcami nieruchomości

umowy, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. póz.
777 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu
Powiatu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Marek Chyliński

4. Sławomir Krystek

5. Dariusz Twardo wski

- Przewodniczący

- członek

- członek

- członek

- członek



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr .̂ 89 .2021

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia &2. maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Sierpeckiego będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie, Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie oraz w trwałym
współzarządzie tych jednostek

Inwestor - NEXERA Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie

uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury

technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 168/3, 168/5, 168/6 i 168/8

położonych w obrębie Szczutowo gm. Szczutowo stanowiących własność

Powiatu Sierpeckiego będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy

Społecznej w Szczutowie (dz. nr 168/3 i 168/5), Powiatowego Domu Dzieci w

Szczutowie (dz. nr 168/8) oraz w trwałym współzarządzie tych jednostek (dz.

nr 168/6).

Projektowana kanalizacja kablowa oraz projektowane studnie

kablowe przedstawione zostały na mapach w skali 1:500 będących załącznikami

uchwały.

Jak wskazuje inwestor, inwestycja realizowania jest w ramach

działania 1. l „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Faza II, w

ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

„Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. póz. 777 z późn.

zm.) warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest

zawierana na piśmie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z

wnioskiem ojej zawarcie.


