
 
 

UCHWAŁA NR   

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia        września 2017 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gmin ę Miejsk ą Hajnówka  

od Polskich Kolei Pa ństwowych Spółka Akcyjna prawa u żytkowania 

 wieczystego nieruchomo ści poło żonej w Hajnówce wraz z prawem 

 własno ści budynków  

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 
2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 
września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 680, 
poz. 1529) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską 
Hajnówka od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej 
będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami 
geodezyjnymi: 2320/210 o pow. 0,2675 ha i 2320/211 o pow. 0,1089 ha, 
dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim 
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce 
Księga Wieczysta KW Nr BI2P/00019752/1 wraz z prawem własności 
posadowionych na niej budynków z przeznaczeniem na realizację zadań 
własnych Gminy m.in. w dziedzinie transportu. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  

 

Jakub Ostapczuk 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie  

do uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Hajnówka od 
Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Hajnówce wraz z prawem 
własności budynków  

Przychylając się do wniosku Gminy Miejskiej Hajnówka, PKP S.A. 
wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy działki 
oznaczonej numerem geodezyjnym 2320/210 zabudowanej dworcem 
kolejowym. W sytuacji, gdy gmina nie przejmie budynku dworca 
kolejowego, obiekt zostanie przeznaczony do rozbiórki. 

Natomiast działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2320/211  
zabudowaną budynkiem byłego posterunku rewidentów oraz piwnicą 
betonową PKP S.A. przekaże nieodpłatnie na realizację zadań własnych 
gminy w dziedzinie transportu, Gmina Miejska będzie zobowiązana do 
przystosowania przedmiotowego budynku do funkcji dworcowej 
(poczekalni dla podróżnych) i będzie ponosiła koszty jego utrzymania. 

  

 

 

 

 
 

 

 
 


