
UCHWAŁA Nr 436/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Powiatu 

Toruńskiego wynoszącego 130037/231852 części niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00130301/0, położonej w Toruniu, 

obręb 10, przy ulicy Bawarczyków, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 288/1 o pow. 

0,0289 ha, nr 702/4 o pow. 0,0112 ha i nr 702/6 o pow. 0,0016 ha 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.1), art. 13, 28 i 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.2) oraz   

§ 4 i 7 Uchwały Nr X/63/07 Rady Powiatu w Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 roku 

w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dn. 20.12.2007 r. Nr 152, poz. 27343), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Powiatu 

Toruńskiego wynoszącego 130037/231852 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Toruniu przy ulicy Bawarczyków, obręb 10, oznaczonej geodezyjnie jako działki 

nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 702/4 o pow. 0,0112 ha i nr 702/6 o pow. 0,0016 ha, zapisanej 

w księdze wieczystej nr TO1T/00130301/0, jako współwłasność Powiatu Toruńskiego, 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Skarbu Państwa. 

2. Zbycie udziału w nieruchomościach o których mowa w ust. 1 nastąpi na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Torunia, 

obręb 10, jako działki nr 289/3 i 703/1. 

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu Toruńskiego Nr 29/2015 z dnia 18.03.2015r. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50. 
3 Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXI/112/2012 z dnia 30 

sierpnia 2012 r. 


