
UCHWAŁA Nr XXVII/189/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 marca 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu dla części nieruchomości 

zabudowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy na rzecz Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

 Na podstawie art.4 ust.1 pkt 10 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

uchwala się: 

§ 1. 

1.Wyraża się zgodę na przekazanie trwałego zarządu nad częścią nieruchomości zabudowanej w 

udziale 294/1000 części dla gruntu i budynku, stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, 

położoną w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 52, oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka 123/3 o pow. 0,1047 ha, karta mapy 3, obręb 4, dla której w Sądzie Rejonowym w 

Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się 

księgę wieczystą KW NR GD2M/00055967/2. 

2. Udział nieruchomości opisanej w § 1 pkt 1 zostanie przekazany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  

                    Zbigniew Ptak 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 Nieruchomość zabudowana położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 

52, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 123/3 o pow. 0,1047 ha została przekazana decyzją 

Nr GK.IV – 7002-2/1/2002/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w udziale 0,78 do gruntu i budynku oraz 

decyzją Nr GK.6844.1.2012.PL w pozostałym udziale w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno-Wychowawczemu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 Zgodnie z art. 48 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może za zgodą organu nadzorującego wystąpić z 

wnioskiem o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu innej jednostce.  

 Organem nadzorującym jednostki organizacyjne, jest Rada Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, co wynika z zapisu art. 16 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym. 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Przewodniczący Rady  

                   Zbigniew Ptak 


