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UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia

3

/"/Ć'°Ą°

4W 44() r.

w sprawie przekazania części nieruchomości w trwały zarząd
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie 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, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92,
poz. 753 ), art. 43 ust. 1 i ust. 5, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ściami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.
1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220,
poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.
1279 i 1281) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. Przekazać w trwały zarząd na rzecz Zespo łu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim 218281/520198 cz ęści nieruchomo ści położonej w Solcu
Kujawskim przy ul. 29 Listopada 3, tj. dzia łki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
732, o pow. 0,8740 ha, zapisanej w ksi ędze wieczystej KW BY1B/00096453/6, stanowi ącej
w tej części własno ść Powiatu Bydgoskiego - na czas nieoznaczony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Dyrektorowi Wydziału Nieruchomo ści.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomo ść położona w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 3, tj. dzia łka
oznaczona w ewidencji gruntów nr 732, o pow. 0,8740 ha, zapisana jest w ksi ędze wieczystej
KW BY1B/00096453/6 i stanowi wspó łwłasno ść :
- w 218281/520198 cz ęści Powiatu Bydgoskiego,
- w 301917/520198 cz ęści Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Na przedmiotowej nieruchomo ści funkcjonuje m.in. Zespó ł Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim, który jest jednostk ą organizacyjną Powiatu
Bydgoskiego, i który do chwili obecnej nie ma ustanowionego trwa łego zarządu.
Przepis art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ściami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó źn. zm.) stanowi, że „Trwały
zarząd jest formą prawną władania nieruchomo ścią przez jednostkę organizacyjną" a z ust.
5 tego artyku łu wynika m. in., że nieruchomo ści stanowi ące przedmiot własno ści
lub przedmiot użytkowania wieczystego samorz ądu terytorialnego oddaje si ę w trwały zarząd
samorządowej jednostce organizacyjnej.
Z kolei z przepisu art. 44 ust. 1 w/w ustawy wynika, że „Trwały zarząd ustanawia si ę
na czas nieoznaczony lub czas oznaczony", a z ust. 2 tego artyku łu, że „Z wnioskiem
o ustanowienie trwa łego zarządu występuje jednostka organizacyjna".
Z wnioskiem takim wyst ąpił Dyrektor Zespo łu Szkół .
Z uwagi na powyższe celowe jest podj ęcie przedmiotowej uchwa ły.
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