
ZARZĄDZENIE NR aG
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Z DNIA 2019 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej umowy użyczenia na rzecz 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, której przedmiotem jest 

ta sama część nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego.

Na podstawie: art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 17 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234, z 2018 r., poz. 976, poz. 1566, poz. 2340) oraz art. 6 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2067, poz.1321, z 2018 

r. poz. 106, poz. 138, poz. 650, poz. 730, poz. 1039, poz. 416, poz. 1544, poz. 1669, poz. 

2102, poz. 2399) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zawarcie na okres 

do lat 3, kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości -  

pomieszczenia garażowe zlokalizowane w budynku nr 29 oznaczone nr G8B6 i nr G8B9 

o łącznej powierzchni 71,04 m2, co stanowi 4,29 % ogólnej powierzchni użytkowej budynku 

oraz nr G9/B7 o powierzchni 89,40 m2, co stanowi 5,41 % ogólnej powierzchni użytkowej 

budynku, posadowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej 

w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, położonej w Kłodzku 

przy ul. Wyspiańskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 108/13, AM-3, obręb 

nr 0011, Ptasia Góra, o powierzchni 1,4908 ha, na rzecz dotychczasowego biorącego 

w użyczenie - Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Dla 

przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00097838/8.

§ 2. Zarządzenie traci moc z upływem 1 roku od dnia wejścia w życie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


