
DECYZJA Nr 4/2021 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

zmieniająca decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia  

27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 43 ust.1 i 5, art. 44, art. 45 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze 

zm.1); art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.2) 

oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735) Zarząd Powiatu w Radziejowie w składzie: 

 

Przewodniczący - Jarosław Kołtuniak 

Członkowie:  - Grzegorz Piasecki 

- Włodzimierz Gorzycki 

- Jan Nocoń 

- Irena Matuszak 

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z dnia  6 sierpnia 

2021 r. 

 

p o s t a n a w i a: 

 

zmienić decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie  z dnia 27 grudnia 2011 roku 

zmienioną decyzją Nr 20/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 08 listopada 2012 roku 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w następujący sposób: 

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



Punkt  7 decyzji Nr 6/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu otrzymuje brzmienie: „7. Trwały Zarząd ustanawia się oznaczony do dnia 10.01.2027 

r.” 

Uzasadnienie 

  

W decyzji Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie  

ustanowienia trwałego zarządu zgodnie z  ust. 7 zarząd ustanowiono na czas oznaczony tj. na 

okres 10 lat licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji. Do Zarządu Powiatu 

Radziejowskiego wpłynął wniosek nr  ZAZ.I.2021.1.2021.  z dnia 6 sierpnia 2021 r. Dyrektor 

Zakładu o przedłużenie trwałego zarządu na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Radziejowie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym internacie przy ul. Kościuszki 

58 stanowiącym współwłasność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Radziejowie.  

 

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w Radziejowie orzekł jak w sentencji. 

 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu 

Powiatu Radziejowskiego w terminie14 dni od daty doręczenia decyzji.  

 


