
UCHWAŁA NR III/12/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, 
poz. 920), art 14 ust. 1 i 5 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990) 

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Polanica - Zdrój  za cenę 
niższą niż jej wartość rynkowa, nieruchomości gruntowej użytkowanej jako parking samochodowy, położonej 
w miejscowości Polanica - Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 25/5, AM-1, obręb 0004 Centrum 
o powierzchni 0,5955 ha, o urządzonej księdze wieczystej SW1K/00087661/3. 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 może zostać sprzedana za cenę niższą od jej wartości rynkowej, lecz 
nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31.10.2019 r. Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój wyraził swoje zainteresowanie
przejęciem części stanowiącej własność Powiatu Kłodzkiego nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy -
Zdroju, oznaczonej geodezyjnym nr 25/2, AM-1, obręb 0004 Centrum (ul. Kłodzka).

Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku decyzją
nr 104/2020 z dnia 08.05.2020 r. zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr 25/2, AM-1, obręb
0004 Centrum na działki nr 25/3, nr 25/4, nr 25/5.

Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnym nr 25/5 położony jest parking zlokalizowany przy cmentarzu
komunalnym.

Wartość nieruchomości zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym określona została na kwotę
360 459,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 18.11.2020 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decyzję
o przekazaniu dla Gminy Polanica - Zdrój działki ewidencyjnej nr 25/5, AM-1, obręb 0004 Centrum
o powierzchni 0,5955 ha, położonej w Polanicy - Zdroju (ul. Kłodzka), która stanowi parking przy cmentarzu
komunalnym za kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Pismem z dnia 03.12.2020 r. Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój zaakceptował zaproponowaną cenę nabycia
przedmiotowej nieruchomości.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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