
UCHWAŁA NR 183/XXX/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość będącą własnością 

Powiatu Wrzesińskiego, stanowiącą działkę geodezyjną oznaczoną nr 375/122 

o powierzchni 0,0054 ha, położoną w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd 

Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr P01F/00042327/8.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 183/XXX/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 28 marca 2017 roku

Uchwałą Nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sieipnia 2012 roku Rada Powiatu we Wrześni 

wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością 

Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy 

we Wrześni prowadzi księgę wieczystą na P01F/00042327/8.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Rada Powiatu Wrzesińskiego 

w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość 

przeznaczoną na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona 

w Bierzglinku, gmina Września, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 375/122 

o powierzchni 0,0054 ha, zgodnie z Uchwałą nr XXXII/306/05 Rady Miejskiej we Wrześni 

z dnia 27 kwietnia 2005 roku przeznaczona jest pod tereny stacji transformatorowej.

Enea Operator Sp. z o.o. pismem z dnia 27 lutego 2017 roku wystąpiła z wnioskiem 

o nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości w związku z planowaną lokalizacją 

kompaktowej stacji transformatorowej oraz terminową realizacją prac budowlanych 

związanych z zawartą umową o przyłączenie do sieci.

Uwzględniając przepisy prawa, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


