
UCHWAŁA NR XXII/113/2020
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Golubiu-Dobrzyniu 
ul.doktora Jerzego Koppa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r., poz.506 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Golubiu-
Dobrzyniu ul. doktora Jerzego Koppa, oznaczonych numerem geodezyjnym 87/4 o powierzchni 0,0059 ha i nr 
89/7 o powierzchni 0,1929 ha, obręb 5, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr TO1G/00004480/4, 
będących własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/102/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomosci położonej w Golubiu-Dobrzyniu ul. doktora 
Jerzego Koppa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia

mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2019 r., poz.1309, poz.1696, poz.1815 
i poz. 1571)
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Uzasadnienie

Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie propozycji
nieodpłatnego przejęcia drogi wewnętrznej, stanowiącą drogę ul. doktora Jerzego Koppa, ozn. nr geod. 89/7
o powierzchni 1929m2, w obrębie 5, na rzecz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. W obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia działka 89/7 oznaczona jest symbolem UZ -
usługi zdrowia. W dniu 17 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr XXI/102/2019 Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Golubiu-
Dobrzyniu ul.doktora Jerzego Koppa. Jednakże po przesłaniu niniejszej uchwały Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Powiat zawnioskował, aby przejąć jeszcze
działkę 87/4 o pow. 59m2 w obrębie V, gdyż wchodzi ona również w drogę ul.doktora Jerzego Koppa.
Nabywając w drodze darowizny obie działki, nie będzie w przyszłości problemów z odpowiedzialnością za
stan nawierzchni ul.doktora Jerzego Koppa.Niniejsza uchwała dotyczy uregulowania kwestii obsługi
komunikacyjnej dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie przejmowanej nieruchomości.

Natomiast podjęcie nowej uchwały z jednoczesnym uchyleniem uchwały Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2019 r. stanowi uporządkowanie dokumentacyjne.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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