
UCHWAŁA NR XXII/277/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r., poz.713) oraz art.47 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020r., poz.65 z późn.zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bierutowie ul. Zielona 4a na wystąpienie 
z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Bierutów, obejmującej działkę obręb Bierutów, AM13, nr 97/1, o powierzchni 
3,8413 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00086170/2, oddanej w trwały zarząd 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bierutowie na prowadzenie działalności statutowej, decyzją Burmistrza 
Bierutowa nr GŚ.6844.16.7.2012.BŁ z dnia 16 listopada 2012 r. .   

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020 r., poz.713) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z przepisami art. 47 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd
może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej
nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone
uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

Przedmiotem uchwały jest działka gruntu nr 97/1 AM13 stanowiąca własność Miasta i Gminy
Bierutów, położona w obrębie Bierutów, przy ul. Północnej, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi
księgę wieczystą nr WR1E/00086170/2, co do której została podjęta uchwała Nr XIX/233/20 Rady
Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jej w dzierżawę.

Działka stanowi grunt o powierzchni 3,8413 ha, która w planie zagospodarowania przestrzennego
Bierutowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZI 1.01 - teren zieleni innej. Jednym z
możliwych rodzajów zagospodarowania wym. terenu jest elektroenergetyka solarna.

W dniu 17 czerwca 2020 r. mał miejsce przetarg w wyniku którego, na przyszłego dzierżawcę wym.
nieruchomości została wyłoniona firma JET INVEST Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 62A, 51-168 Wrocław, w
celu budowy paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną.

Biorąc powyższe pod uwagę, celowe jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego wygaszenia
na nieruchomości trwałego zarządu.
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