
UCHWAŁA XXXII/................../2017 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia ............................................ 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 

zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 

31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz 

wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność 

Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu 

w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 48,80 m2, 

usytuowanego w budynku zlokalizowanym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki  

272, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowiącej  

własność Powiatu Gryfińskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Roman Michalski 



 

Uzasadnienie 

Nieruchomość oznaczona numerem działki 272 o pow. 2,0455 ha, położona w obrębie 

ewidencyjnym 3 miasta Chojna, gmina Chojna, zabudowana m.in. budynkiem byłego internatu, 

stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie w udziale do 557/1000. 

W przedmiotowym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 2, składający się z 3 pokoi, kuchni  

i łazienki o powierzchni użytkowej 48,80 m2, który został użyczony na rzecz Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej - 

mieszkanie chronione.  

Powyższa umowa użyczenia została zawarta na czas określony do 3 lat,  

na okres do 05.11.2017 r. Od czasu uruchomienia w ww. budynku mieszkania chronionego, 

mieszkało w nim pięcioro wychowanków. Na dzień dzisiejszy w mieszkaniu tym przebywa dwoje 

wychowanków, którzy nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych i deklarują potrzebę 

pobytu w ww. lokalu do 31.08.2018 r. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz uregulowany sposób użytkowania ww. lokalu 

mieszkalnego, wskazane jest przekazanie tego pomieszczenia w użyczenie na czas nieoznaczony 

na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 

31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  

oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących 

własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości lub jej części na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie. 

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie na czas 

nieoznaczony części przedmiotowej nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego nr 2) 

na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności statutowej jednostki - mieszkania chronionego. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru  Właścicielskiego 

mgr Lucyna Zawierucha 

 


