
UCHWAŁA NR XXIV/289/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 27 sierpnia 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 na rzecz Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, ul. Kolejowa 7, na wystąpienie         
z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Bierutów, obejmującej działkę zabudowaną obręb Bierutów, AM31, nr 5, 
o powierzchni 0,5311 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00090132/5, oddanej w trwały 
zarząd na rzecz Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, na prowadzenie działalności statutowej, decyzją 
Burmistrza Bierutowa nr 1/2006, GŚ-72244.Rej.8/9/06 z dnia 6 października 2006 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 1997r. 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 nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę nr 5 AM31 obręb
Bierutów, będąca obiektem byłego przedszkola.

Nieruchomość ta z uwagi na zły stan techniczny budynku, uniemożliwiający dalsze pełnienie
dotychczasowej funkcji, nie może być wykorzystywana jako przedszkole.

W związku z powyższym działka nr 5 AM31 nie może być wykorzystywana na prowadzenie
działalności statutowej przez Przedszkole Miejskie w Bierutowie.

Z uwagi na stale pogarszający się stan techniczny budynku byłego przedszkola, i brak planów
związanych z wykorzystaniem nieruchomości przez Miasto i Gminę Bierutów dla prowadzenia innej
działalności, celowe jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży, z czym wiąże się konieczność
wygaszenia dotychczasowego trwałego zarządu.
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