
UCHWAŁA NR 110/XVII/08
w sprawie realizacji roszczeń Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku o przekazanie
w użytkowanie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, oznaczonej jako działki ewid. Nr:
6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m2 z obr. 135

UCHWAŁA NR 110/XVII/08

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie realizacji roszczeń Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku o
przekazanie w użytkowanie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, oznaczonej

jako działki ewid. Nr: 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m2 z obr. 135

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  w  nieodpłatne  użytkowanie  na  czas  nieokreślony,  w  formie  aktu
notarialnego na rzecz Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44,
zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność Powiatu  Otwockiego,  położonej  w  Otwocku przy ul.
Batorego  44,  oznaczonej  jako  działki  ewid.  Nr: 6/7,  6/16,  6/18 o  łącznej  pow.  9106 m2 z  obr.  135,
uregulowanej w KW WA10/00037572/4 – z przeznaczeniem na działalność statutową w/w Zespołu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej złożył wniosek L.dz. S/3107/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
o  przekazanie  w/w nieruchomości  w  nieodpłatne  użytkowanie  na  czas  nieokreślony.  Nieruchomość ta
zabudowana jest  budynkiem jednopiętrowym, w którym mieści  się  Oddział Rehabilitacji  Neurologicznej.
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny Publiczny
Zakład  Opieki  Zdrowotnej  gospodaruje  samodzielnie  przekazanymi  w  nieodpłatne  użytkowanie
nieruchomościami, m. in. majątkiem powiatu. Powiat Otwocki na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z  dnia 11 czerwca 1990 r.  - zmieniającego rozporządzenie  w sprawie wykazu samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia
uprawnień organu, który je utworzył (Dz. U. Nr 60 poz. 641) z dniem 1 stycznia 1990 r. przejął uprawnienia
organu administracji rządowej, który utworzył w/w Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego
44, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210/P/00 z dnia 21 listopada 2000 r.


