
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paderewskiego' B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwala Nr 'AL!l8?J/'/JJA~
Rady Powiatu Nowodworskieg~

z dnia ~ ~ ·!JJ~4N.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych

stanowiących drogę powiatową nr 2403 W o nazwie od drogi 579 - Kazuń

Polski - Czeczotki

Na podstawie art. art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) w związku z art. 13 ust. 2 i2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Czosnów prawa własności niw

nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Czosnów stanowiących drogę powiatową Nr

2403 W:

dz. nr 239 o pow. 0,4800 ha, poło w obrębie 0027 - Kazuń Nowy,
dz. nr 244 o pow. 0,0900 ha, poło w obrębie 0027 - Kazuń Nowy,
dz. nr 240/2 o pow. 0,0213 ha, pol. w obrębie 0027 - Kazuń Nowy,
dz. nr 60/4 o pow. 0,8900 ha, poło w obrębie 0020 - Kazuń Bielany,
dz, nr 134/1 o pow. 0,5500 ha, pol. w obrębie 0020 - Kazuń Bielany,
dz. nr 60/2 o pow. 0,0600 ha, pol. w obrębie 0020 - Kazuń Bielany,
dz. nr 313 o pow. 0,7300 ha, pol. w obrębie 0021- Kazuń Polski,
dz. nr 215/1 o pow. 0,3327 ha, pol. w obrębie 0021- Kazuń Polski,
dz. nr 34/1 o pow. 1,5400 ha, pol. w obrębie 0010 - Czeczotki,

stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na podstawie niw decyzji Wojewody

Mazowieckiego:

Decyzja Nr 364/C/11 z dn. 02.08.2011 r. (dot. dz. nr 239),
Decyzja Nr 365/C/l1 z dn. 02.08.2011 r. (dot. dz. nr 244),
Decyzja nr 112/C/11 z dn. 08.04.2011 r. (dot. dz. nr 240/2),
Decyzja nr 113/C/11 z dn. 08.04.2011 r. (dot. dz. nr 60/4),
Decyzja nr 432/C/10 z dn. 23.09.2010 r. (dot. dz. nr 134/1),
Decyzja nr 1111C/11 z dn. 08.04.2011 r. (dot. dz. nr 60/2),
Decyzja Nr 114/C/11 z dn. 08.04.2011 r. (dot. dz. nr 313),
Decyzja Nr 605/C/12 z dn. 30.08.2012 r. (dot. dz. nr 215/1),
Decyzja Nr 4311C/10 z dn. 23.09.2010 r. (dot. dz. nr 34/1).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Rada Powiatu Nowodworskiego w dniu 26.09.2013 r., po zasięgnięciu pozytywnych
opinii sąsiednich Powiatów jak również uzgodnień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
wydała Uchwałę Nr XXXVI/249/2013r w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na
terenie Powiatu Nowodworskiego.
W/w uchwałą pozbawia się kategorii drogi powiatowej, drogę Nr 2403 Wo nazwie drogi od drogi
woj. Nr 579 - Kazuń Polski - Czeczotki przebiegającej na obszarze Gminy Czosnów na terenie
Powiatu Nowodworskiego.
W związku z powyższym zasadne stało się przekazanie przedmiotowej drogi na rzecz Gminy

Czosnów.

KIEROWNIK ZESPCLU
d~~ Odarki~~ami

\~~~~l ilipżak - Zmuda


