
                                   Zarządzenie Nr 20/15
                                   Burmistrza Trzcianki
                                z dnia 29 stycznia 2015 roku

w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  mienia  komunalnego  na 
rzecz   Muzeum   Ziemi   Nadnoteckiej  im.  Wiktora  Stachowiaka
w Trzciance 

     Na   podstawie   art.  30   ust.  2   pkt.  3   ustawy   z   dnia    8  marca  1990 r. 
o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  w  związku z  art. 
252 ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz. U. z 2014 r., 
poz.  121) oraz art.  13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518  ze  zm.)  –  zarządza  się,  co 
następuje:

    § 1. Przekazuje się w nieodpłatnie użytkowanie na czas nieokreślony, na 
rzecz   Muzeum   Ziemi   Nadnoteckiej  im.  Wiktora  Stachowiak  w  Trzciance, 
nieruchomości położone w Trzciance, oznaczone jako: 
1) Nieruchomość  położoną  w  Trzciance  ul.  Żeromskiego 7,  oznaczoną   jako 
    działka  nr  1099/1  o  pow. 0,1465 ha,  zabudowaną  budynkiem   użytkowym 
    dwukondygnacyjnym  o  pow. użytkowej  433,50m2  i budynkiem użytkowym 
    jednokondygnacyjnym  o  pow.  użytkowej   136,30m2,   zapisaną   w  księdze 
    wieczystej Gminy Trzcianka KW nr PO1T/00009808/4;
2) Nieruchomość  położoną  w Trzciance przy ul. Żeromskiego 36 A, oznaczoną 
    jako działki nr 1826 o pow.  0,0343 ha  i  1827 o pow. 0,0066 ha, zabudowaną
    budynkiem muzeum  o  pow.  użytkowej  3.680m2  i  budynkiem  użytkowym
    (garaż)  o pow.  użytkowej 13,80m2,  zapisaną  w  księdze  wieczystej  Gminy
    Trzcianka KW nr PO1T/00006859/5.

    § 2. Traci  moc  uchwała   Nr  83/98   Zarządu  Miasta  i  Gminy  w Trzciance
z  dnia 13  października  1998 r.  w  sprawie   przekazania  mienia  komunalnego 
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki
 Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.
 
    § 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



                                                   Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 20/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia komunalnego 
na    rzecz    Muzeum    Ziemi   Nadnoteckiej    im.    Wiktora    Stachowiaka 
w Trzciance.

      W związku ze zmianami  numeracji  działek  i  ich  powierzchni, jak również 
ze  zmianami  dotyczącymi budynków  znajdujących  się  w  ewidencji  gruntów 
i budynków,  konieczne  jest  uporządkowanie spraw dotyczących przekazanego 
mienia komunalnego w nieodpłatne użytkowanie. 

     Muzeum  Ziemi  Nadnoteckiej  im.  Wiktora  Stachowiaka  w  Trzciance 
wystąpiło z wnioskiem o uregulowanie spraw dotyczących nieruchomości, które 
użytkowane  są  przez  Jednostkę.  Zgodnie  z  treścią  uchwały  Zarządu  Miasta
i Gminy w Trzciance z 1998 r., wystąpiły różnice pomiędzy tym co muzeum 
faktycznie użytkuje, a co muzeum przekazano. 

     Wobec powyższego niezbędne jest przekazanie mienia komunalnego, które 
obecnie  użytkowane  jest  przez  Muzeum.  Następnym etapem będzie  oddanie 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Muzeum w użytkowanie wieczyste.


