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Rada Osiedla Pawłowice
ul. Jeziorowa 27
51-005 Wrocław
DZM-5-420- 16 -5695/2015
Wrocław 12.06.2015r.
dotyczy: wykonania ekspertyzy technicznej budynku „Rybaczówka" na nieruchomości
przy ul. Sasankowej-Pawłowickiej-Jeziorowej we Wrocławiu ( dz. nr 74 i 75,
< AM-19 obręb Pawłowice ).

Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 26.05.2015r. w sprawie jw. , Zarząd
Zieleni Miejskiej informuje, że nie posiada w roku bieżącym środków na wykonanie
ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z Protokołem Przekazania - Przejęcia
z dn. 20.05.1998r. pkt. 4 Rada Osiedla Pawłowice została zobowiązana do ponoszenia
kosztów zwjązanych z utrzymaniem nieruchomości.
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - PRZEJĘCIA
sporządzony w dniuX0.^5_.l998 roku we Wrocławiu w sprawie przekazania .przejęcia nieruchomości do korzystania.
1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
reprezentowany przez Dyrektora Wydziału WGNiG - BOGDANA MARCZYŃSKIEGO,
przekazuje
Radzie Osiedla Pawłowice
reprezentowanej przez:

-

Jednostce Pomocniczej Rady Miejskiej Wrocławia,

do korzystania zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 27.02.1998
roku, nieruchomość przy ulicy Sasankowej - Pawłowickiej - Jeziorowej oznaczoną
geodezyjnie jako działki nr: 74 i 75, AM-19, obręb Pawłowice o łącznej pow.53281 m2 ,
stanowiącą własność Gminy Wrocław.
2. Nieruchomość powyższą przekazuje się do korzystania na cele rekreacyjne - sportowe.
3. Rada Osiedla Pawłowice przejmuje do korzystania nieruchomość opisaną w pkt l,
z dniem podpisania niniejszego protokółu.
4. Od dnia podpisania protokółu jednostka przejmująca zobowiązana jest do:
—

zagospodarowania przekazanego terenu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania przez
strony niniejszego protokółu,

—

ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,

—

utrzymania porządku na terenie przejętej nieruchomości,

—

wykorzystywania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt 2
protokółu.
5. Przekazujący ma prawo w przypadku nie wykorzystania przez przejmującego opisywanej
nieruchomości na cele określone w pkt 2 protokółu lub w przypadku nie wywiązania się z
terminu jej zagospodarowania, w ciągu 1-go miesiąca zarządzić odebranie terenu.
6. W przypadku podjęcia przez Zarząd Miasta Wrocławia uchwały o odebraniu nieruchomości sporządzony zostanie protokół przekazania nieruchomości.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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