UCHWAŁA Nr 60/IX/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynaj ęcie części nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) uchwala si ę,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wynaj ęcie Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
z siedzibą w Warszawie, na czas nieoznaczony, powierzchni 2,5 m 2 pomieszczenia nr 108,
znajduj ącego się w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16, po łożonego na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122, o pow. 0,0490 ha, zapisanej w KW 33954,
stanowiącej w 37/100 cz ęści własność Powiatu Bydgoskiego.
§ 2. Wynaj ęcie przedmiotowej powierzchni nast ępuje z przeznaczeniem
na zainstalowanie odbiornika stacji referencyjnej z wyposa żeniem oraz zainstalowanie anteny
stacji referencyjnej dzia łaj ącej w ramach systemu ASG/EUPOS, na dachu budynku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przew
Rady Powi

Uzasadnienie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzib ą w Warszawie zainteresowany jest
wynaj ęciem, na czas nieoznaczony, powierzchni 2,5 m 2 pomieszczenia nr 108, znajduj ącego
się w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16, położonego na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 122, o pow. 0,0490 ha, zapisanej w KW 33954, stanowi ącej w 37/100
części własność Powiatu Bydgoskiego.
Przedmiotowa powierzchnia
będzie
wykorzystana
z
przeznaczeniem
na zainstalowanie odbiornika stacji referencyjnej GPS z wyposa żeniem oraz na dachu
zostanie zainstalowana antena stacji referencyjnej dzia łaj ącej w ramach systemu
ASG/EUPOS.
Wynaj ęcie nastąpi odpłatnie.
Z uwagi na fakt, że stosownie do przepisu art. 12. pkt 8 lit „a" powo łanej na wstępie
ustawy, do wyłącznej właściwości rady powiatu nale ży podejmowanie uchwał w sprawach
maj ątkowych powiatu dotycz ących m.in. zasad nabycia, zbycia i obci ążania nieruchomo ści
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres d łuższy niż trzy lata, konieczne jest
podj ęcie przedmiotowej uchwa ły.

