
 

UCHWAŁA NR 511/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 października 2018 r.  
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego, położonej przy ulicy Szewskiej w Chełmży 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.1), art. 11, 12, art. 13 ust. 1 

i 25a, 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, 

poz. 121 późn. zm.2), art. 710 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1023 z późn zm.3) 

w związku z § 4 pkt 5 załącznika do 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 Nr 152, poz. 27344), uchwala się co 

następuje: 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej, położonej 

w Chełmży przy ul. Szewskiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 04 jako działka 

nr 37/1 o pow. 0,0324 ha, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

w Toruniu prowadzi księgę wieczystą Nr TO1T/00125716/4, której właścicielem jest Powiat 

Toruński – na rzecz Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Chełmży. 

 

§ 2.  Użyczenie ww. nieruchomości, następuje na czas nieoznaczony, licząc od dnia 

zawarcia umowy użyczenia, z przeznaczeniem na cel promocji i ochrony zdrowia. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

 
 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 
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