
UCHWAŁA NR 48/IX/2015 
R A D Y POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Wrzesińskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zra.), art. 13 ust.l ustawy z dnia 21sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 782 późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 

i 2 Uchwały nr 230/XXXVI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2010 roku 
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami, uchwala się co następuje: 

§1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką do kwoty 4 831 700 zł (słownie: cztery miliony 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) następujących nieruchomości 

stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, z tego: 

1. nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Kościuszki, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, dla której Sąd 

Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00033375/3 do 

kwoty 3 505 400 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięć tysięcy czterysta złotych), 

2. nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 440/1 o powierzchni 0,6320 ha, dla której Sąd 

Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą na PO1F/00015050/7 do 

kwoty 1 326 300 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy 

trzysta złotych). 

§2. Hipoteka, o której mowa w §1 stanowić będzie zabezpieczenie dla programu emisji 

obligacji na tzw. prefinansowanie realizowanego projektu „Podniesienie jakości opieki 

medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o." 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 

§4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu nr 198/XXXI/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wrzesińskiego. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


