
Sierpc, dnia 16 stycznia 2009 r.

G.7002-7/08

Decyzja
Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu

z  dnia  16 stycznia 2009 r.

Na  podstawie  art.  155 ustawy  z  dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.)   oraz   art.  13   ust.  1,   art.  43   ust.1  i  5,  art.  44,  art.  49  a  pkt  2 
w  zw.  z  art. 4 pkt 9  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  w  związku 
z  art. 26 ust. 1 ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd  Powiatu  w  składzie:
1. Paweł  Kaźmierczak                  -  przewodniczący
2. Andrzej  Twardowski                -  członek
3. Szczepan  Jamiołkowski           -  członek
4. Sławomir  Fułek                        -  członek
5. Adam  Pijankowski                   -  członek

postanawia

na   wniosek   Ogniska   Pracy   Pozaszkolnej   w   Sierpcu  zmienić   decyzję 
G.7002-4/2005  z  dnia  5 sierpnia 2005 r.  w  sprawie  oddania  w  trwały 
zarząd  zabudowanej  nieruchomości,  położonej  w  Sierpcu  przy    ul.  Armii 
Krajowej   oznaczonej   w   ewidencji   gruntów   jako   działka   nr  1383/1 
o  pow.  0,0774 ha,  uregulowanej  w  księdze  wieczystej  PL1E/00023308/08. 
W  decyzji  zmianie  ulega  ułamkowa  część  oddanej  dla  Ogniska  Pracy 
Pozaszkolnej  w  trwały  zarząd  nieruchomości  z  13762/111627  części  na 
31204/173108  części  nieruchomości  nr 1383/1  o  pow. 0,0774 ha.
Zmiana  powyższa  zgodnie  z  wnioskiem  z  dnia  3 lipca 2008 r. wymaga 
sporządzenia   protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,   co   do   przekazania 
i  korzystania  ze  znajdujących  się  od  południowej  strony  na  poddaszu 
pomieszczeń:   sali   ćwiczeń (98,90 m2),  jednej  pracowni (60,40 m2),  drugiej 
pracowni (29,40 m2)   i   wc  (4,30 m2)   o  łącznej   powierzchni  193,0 m2, 
a  także  znajdujących  się  na  parterze  pomieszczeń:  sala  zajęć  40,61 m2, 
biuro 16,67 m2,  hall   6,38 m,2  hall   16,18 m2,   hall  2,38 m2,   wc 2,56 m2, 
wc 3,13 m2,  biuro  10,20 m2,  biuro  6,30 m2,  biuro 12,00 m2,  pomieszczenie 
gospodarcze  2,63 m2  o  łącznej  powierzchni  119,04 m 2.
Protokół  zdawczo – odbiorczy  zostanie  sporządzony  w  terminie  14 dni  od 
dnia  kiedy  decyzja  niniejsza  stanie  się  ostateczna.

Uzasadnienie



Na  poddaszu  budynku  przy  ul.  Armii  Krajowej,  znajdującego  się 
w  trwałym  zarządzie  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  w  Sierpcu  zakończono 
prace  budowlane,  w  związku  z  tym  zwiększyła  się  powierzchnia  użytkowa 
budynku.
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  dnia  03.07.2008 r.  wystąpiło  z  wnioskiem 
o  zmianę  oddanych   w  trwały  zarząd  ułamkowych  części  zabudowanej 
nieruchomości   oznaczonej   numerem   ewidencyjnym   1383/1 
o  pow. 0,0774 ha,  położonej  w  Sierpcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

W   tej   sytuacji   faktycznej   i   prawnej   należało   orzec   jak 
w  sentencji.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronie  odwołanie  do  Samorządowego 
Kolegium   Odwoławczego   w   Płocku   za   pośrednictwem   Starosty 
Sierpeckiego  w  terminie  14 dni  od  daty  jej  otrzymania.

Otrzymują:
1. Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej

ul.  Armii  Krajowej  8a
09-200  Sierpc

2. Ewidencja  Gruntów  i  Budynków
Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami
w/m

3. Sąd  Rejonowy  w  Sierpcu
IV  Wydział  Ksiąg  Wieczystych
ul.  Wiosny  Ludów 1
09-200  Sierpc

4. a/a


