
 

UCHWAŁA Nr 215/2021 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 28 lipca 2021 roku. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej  

poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych  

w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98 na działce nr 2/15 

  

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

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 9201), art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. 2) 

 

§1.1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej 

poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych  

w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98 na działce nr 2/15. 

 

2. Wyraża się zgodę Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

na dysponowanie na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 2/15 położonej w obrębie m. Piotrków Kujawski, zapisanej w księdze 

wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzanej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych w związku z planowaną inwestycją. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Kujawskim. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2021 r. poz. 1038 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234 



Uzasadnienie 

 

Pismem nr DPS z dnia 27.07.2021 r. Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Kujawskim wystąpiła o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Radziejowie na 

przeprowadzenie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę nowych 

pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98 na 

działce nr 2/15. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez 

jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości 

oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: zabudowy, odbudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego. 

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT

