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w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) w związku z art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1.
1. Wyraża SIę zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

Nowodworskiego , ozn. nr dz. 62 o pow. 0,60 ha, poł. w obrębie 0025 - Lelewo, gm.

Nasielsk na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nasielsk , ozn. nr dz. 125 o pow.

0,7355 ha, poł. w obrębie 0002 - Borkowo, gm. Nasielsk.

2. Zamiana nieruchomości wymienionych w ust. 1 nastąpi bez dodatkowych dopłat
wynikających z różnicy ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dz. nr 62 o pow. 0,60 ha, poło w obrębie 0025 - Lelewo, gm. Nasielsk stanowi własność
Powiatu Nowodworskiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego SPN.C-7532.6.4.2013
i stanowi część ciągu drogowego Nr 07761 o nazwie Siennica- Lelewo - Cieksyn.

Dz. nr 125 o pow. 0,7355 ha, poł. w obrębie 0002 - Borkowo, gm. Nasielsk stanowi
własność Gminy Nasielsk na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego SPN.C-7532.31.5.2013
i stanowi część ciągu drogowego Nr 0703034 o nazwie Borkowo - Błędowo.

Uchwałą Nr XXXIIV203/04 w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych, celem
zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych Rada Miejska w Nasielsku postanowiła zaliczyć do
kategorii dróg gminnych, drogę relacj i Siennica - Lelewo - Cieksyn o numerze 07761.

Mając powyższe na uwadze Uchwałą Nr XXX!174/2005 w sprawie zmiany kategorii
dróg publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego, Rada Powiatu pozbawiła kategorii drogi
powiatowej drogę relacji Siennica - Lelewo - Cieksyn.
Ciąg drogowy (część dr. nr 07761) jako nie spełniający warunków kategorii drogi powiatowej, nie
stanowiący połączeń siedzib gmin z siedzibą powiatu, pozbawiony został kategorii drogi
powiatowej, a jako stanowiący drogę lokalną służącą miejscowym potrzebom, został zaliczony do
kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXXIII/204/04 w sprawie zmiany kategorii dróg gminnych celu zaliczenia
ich do kategorii dróg powiatowych, Rada Miejska w Nasielsku pozbawiła kategorii drogi gminnej
drogę relacji Borkowo - Błędowo o numerze 0703034.

Mając powyższe na uwadze Uchwałą Nr XXX!174/2005 w sprawie zmiany kategorii
dróg publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego, Rada Powiatu zaliczyła do kategorii dróg
powiatowych drogę relacji Borkowo - Błędowo.
W wyniku przejęcia przez Powiat w/w drogi powstanie jeden ciąg drogowy na odcinku od
Pomiechówka do Borkowa w kategorii drogi powiatowej co będzie ułatwieniem w zarządzaniu
całym ciągiem drogowym dla jednego Zarządcy.

W związku z powyższym zasadna jest zamiana przedmiotowych nieruchomości.
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