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

przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, 

położona we Wrocławiu

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

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz. 782) oraz art. 3 ust. 1 

pkt 2 i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późniejszymi zmianami1) 

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 nieruchomość gruntowa, 

stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej 

Policji we Wrocławiu, położona we Wrocławiu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1/44, 

AM-15, obręb ewidencyjny nr 026401_1.0046, Strachowice, o powierzchni 0,0467 ha, na rzecz 

Stowarzyszenia na rzecz Bezpiecznej Polski Pro Securitas we Wrocławiu na cele związane 

z prowadzeniem działalności statutowej. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą numer WR1K/00344991/6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 81, poz. 125, poz. 15, 
Dz.U z 2017 r., poz. 2405, Dz.U z 2019 r., poz. 1091, poz. 15, poz. 53, Dz.U z 2018 r., poz. 2245, Dz.U z 2019 r., 
poz. 1556, poz. 1635, poz. 1726, poz. 1608, Dz.U z 2018 r., poz. 2077, Dz.U z 2019 r., poz. 125.


