
UCHWAŁA NR 82/XII/07
RADY  POWIATU  W  SIERPCU

z  dnia 29 listopada 2007 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny
mienia  Powiatu  Sierpeckiego  na  rzecz  Skarbu  Państwa

Na  podstawie  art.   12  pkt 8 lit.   a  ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z
późn.  zm.)  oraz  art.  11  ust.  2  i  13  ust.  2  i  2a  w  związku  z  art.  6  pkt
6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami
(Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  261,  poz.  2603  z  późn.  zm.) - Rada  Powiatu  w
Sierpcu  uchwala,  co  następuje:

§  1.
Wyrazić  zgodę  na  przekazanie  w  formie  darowizny  na  rzecz  Skarbu
Państwa  nieruchomości   stanowiących  własność  Powiatu  Sierpeckiego,
składających  się   z   działek  położonych  w  miejscowości   Studzieniec,
obręb  Studzieniec,  gmina  Sierpc:
1. zabudowana   działka   nr   195/1   o   pow.   3,16  ha,   dla   której   Sąd

Rejonowy  w  Sierpcu   IV  Wydział   Ksiąg   Wieczystych   prowadzi
księgę wieczystą  Kw  18529.

2. zabudowana  działka  nr  195/17  o  pow.  2,3703 ha, zbudowana działka
nr  195/21  o  pow.  1,2727 ha,   niezabudowana  działka   nr  195/49
o  pow.  11,4454 ha  i  niezabudowana  działka  nr  195/51 o  pow.  30,26
ha,   dla   których   Sąd   Rejonowy   w   Sierpcu   IV  Wydział   Ksiąg
Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  Kw  24044,

3. zabudowana  działka  nr  195/18  o  pow.  0,3333 ha  i  zbudowana działka
nr  195/45  o  pow.  1,0829 ha,  dla  których  Sąd  Rejonowy  w Sierpcu
IV  Wydział  Ksiąg  prowadzi  księgę  wieczystą  Kw  23137,

4. zabudowana  działka  nr  195/31  o  pow.  0,2615 ha,  dla  której  Sąd
Rejonowy  w  Sierpcu  IV  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi księgę
wieczystą  Kw  23138,

5. niezabudowana  działka  nr  197/2  o  pow.  7,96 ha, dla  której  Sąd
Rejonowy  w  Sierpcu  IV  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi księgę
wieczystą  Kw  24088.

Łączna  powierzchnia  przekazywanych  nieruchomości  wynosi  58,1461 ha.

§  2.

Darowizny   dokonać   na   cel   publiczny   to   jest   utrzymanie   szkoły
ponadgimnazjalnej   prowadzącej   kształcenie   w   zawodach   rolniczych
prowadzonej  przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.



§  3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sierpcu.

§  4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

§  5.

Zawarcie   umowy  darowizny   z   prawem  przewidzianej   formie   aktu
notarialnego  nastąpi  w  terminie  do  dnia  31 grudnia 2007 roku. 
    

Przewodniczący Rady
     /-/

Waldemar Olejniczak


