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Uchwała nr 186/XXXV/2020 
Rady Gminy Staro źreby 

z dnia 12 pa ździernika 2020 roku 

 
w sprawie oddania w trwały zarz ąd na czas nieoznaczony nieruchomo ści 
stanowi ącej własno ść Gminy Staro źreby  

 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 18 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Wyraża zgodę na oddanie jednostkom oświatowym w trwały zarząd na czas 
nieoznaczony, n/w nieruchomości położonych na terenie gm. Staroźreby:  
 Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Staroźrebach nieruchomość położoną  

we wsi Staroźreby składającą się z: dz. nr 531 o pow. 0,93 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
PL1P/00077841/2 i część dz.nr 529/1 o pow. 0,98 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę PL1P/00043471/0 

 Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze 
nieruchomość położoną we wsi Góra Nowa  składającą się z nr działki 153/2 
o pow. 1,2182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę PL1P/00077841/2 

 Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie nieruchomość 
położoną we wsi Przeciszewo Wieś składającą się z działek nr 244/1 o pow. 0,23 
ha i nr 243/7 o pow. 0,3637 ha, dla których Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę PL1P/00018096/3 

 Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie 
nieruchomość położoną we wsi Smardzewo składającą się z działek 5/2 o pow. 
0,21 ha i nr 5/10 o pow. 0,2869 ha, dla których Sąd Rejonowy w Płocku VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę PL1P/00073537/0 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  
 

Gmina Staroźreby jest właścicielem nieruchomości zabudowanych położonych 
we wsiach: 

• Staroźreby - dz. nr 531 o pow. 0,93 ha, i  dz. nr 529/1 o pow. 0,98 ha,  
• Góra Nowa - nr dz.153/2o pow. 1,2182 ha, 
• Przeciszewo Wieś - dz.  nr 244/1 o pow. 0,23  ha i nr 243/7 o pow. 0,3637 ha 
• Smardzewo - dz. nr  5/2 o pow. 0,21 ha i  nr 5/10 o pow. 0,2869 ha,  

będących we władaniu jednostek organizacyjnych jakimi są Szkoły, służącą one min. 
do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w przedmiocie oświaty i kultury 
fizycznej. Stąd też jak najbardziej zasadne jest przekazanie ww. nieruchomości 
poszczególnym Szkołom w trwały zarząd. Wyżej opisane nieruchomości dalej będą 
własnością Gminy Staroźreby, obciążoną trwałym zarządem, który jest formą prawną 
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka ta ma prawo 
oddawać nieruchomość lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie na czas 
oznaczony powiadamiając o tym Wójta Gminy lub w sytuacji, gdy nieruchomość 
zostaje oddana na czas nieokreślony, za jego zgodą. 


