
                                                                                                              
PROJEKT 

 
 

Uchwała nr VI/               /2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia                              2022 r. 
 

w sprawie: wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski 
prawa własności nieruchomości.  

 
 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19  ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) 
oraz art. 6 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),   Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

 
 Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski  prawa 
własności nieruchomości położonej w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście, 
oznaczonej numerem działki 267 o powierzchni  233 m²  od  osoby fizycznej  na cele 
realizacji zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

           
          Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
 
      Sławomir Morawski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały  
nr VI/               2022 
Rady Powiatu 
Ciechanowskiego 
 z dnia                 2022 r.  

 
 
 
 

Uzasadnienie  
 
uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia  zgody  na odpłatne 
nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości.   
 

Właścicielka nieruchomości położonej w mieście Ciechanów, obręb 
Śródmieście, oznaczonej numerem działki 267 o powierzchni  233 m² będąca osobą 
fizyczną zwróciła się do Powiatu Ciechanowskiego o nabycie od niej nieruchomości. 
Działka nr 267 jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości na której 
zlokalizowana jest siedziba Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Jest 
zabudowana murowanym budynkiem w stanie do rozbiórki z zakazem użytkowania. 
Budynek od wielu lat jest nieużytkowany i jest w bardzo złym stanie technicznym. 
Pozyskanie nieruchomości przez Powiat Ciechanowski za cenę nie wyższą niż 
rynkowa wartość gruntu pozwoliłoby w przyszłości na urządzenie zjazdu i lepsze 
skomunikowanie dotychczasowej siedziby Starostwa Powiatowego a w przyszłości 
Centrum Administracyjnego poprzez możliwość wyjazdu i wjazdu na posesję z ul. 
Kilińskiego.  

 Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
 

 
 
 

 


