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UCHWAŁA NR .4.4.12? 2023
ZARZĄD^ POWIATU ŁOWICKIEGO

zdnia....tó....^(mAA^....................... 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu

r^

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r. póz.1526) oraz art. 47 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. póz. 1899 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę ZSP Nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu na wystąpienie z wnioskiem
o wydanie decyzji na wygaśnięcie trwałego zarządu dla działki położonej w Łowiczu, obręb Korabka,
oznaczonej w ewidencji gmntów nr 1376/4 o powierzchni 1,4975 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD 10/00029270/8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Członkowie Zarządu:
l. Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

2. Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu - Piotr Gołaszewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie
mieniem powiatu.

Na podstawie art. 47 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1899 z późn. zm.) jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może
zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do całej
niemchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna.

Wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZSP Nr 2 CKZ im. T. Kościuszki
w Łowiczu dla nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Korabka, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 1376/4 o powierzchni 1,4975 ha, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, ze względu iż stała się
w całości dla jednostki zbędna - wymaga złożenia stosownego wniosku o wydanie decyzji na
wygaszenie trwałego zarządu poprzedzonego zgodą Zarządu Powiatu Łowickiego na dokonanie takiej
czynności.

Ewentualne wygaszenie trwałego zarządu dla w/w nieruchomości nie spowoduje braku możliwości
zagospodarowania j ej w inny sposób - istnieje możliwość wykorzystania przedmiotowej nieruchomości
poprzez przekazanie jej Skarbowi Państwa na cel publiczny tj. (budowa nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu).




