Przekazanie własności szpitala w Trzebnicy
M.P.73.57.324
UCHWAŁA Nr 302
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1973 r.
w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.
(M.P. z dnia 31 grudnia 1973 r.)
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne
Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności
nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz.U. Nr 16, poz. 156) i art.
13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby
zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi
zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nieruchomość państwową, położoną w Trzebnicy, ul. Wolności 30, pow.
trzebnicki, przekazuje się nieodpłatnie na własność Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza w Trzebnicy, zwanej w dalszym ciągu uchwały „Kongregacją".
2. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Wojwewody
Wrocławskiego, określającej powierzchnię i jej oznaczenie w ewidencji gruntów.
3. Przejście własności jest wolne od podatków i opłat.
4. Wpis prawa własności w księdze wieczystej nastąpi na wniosek Kongregacji, na
podstawie decyzji określonej w ust. 2, bez pobierania opłat.
§ 2. 1. Przejmuje się nieodpłatnie na własność Państwa szpital położony w Trzebnicy, ul.
Wolności 30, stanowiący własność Kongregacji, zwany w dalszym ciągu uchwały „szpitalem".
2. Wraz ze szpitalem przejmuje się na własność Państwa ruchomości użytkowane
wyłącznie na jego potrzeby, a stanowiące własność Kongregacji.
§ 3. 1. Na nieruchomości przekazanej zgodnie z § 1 ust. 1 ustanawia się na rzecz
Państwa prawo bezpłatnego użytkowania w zakresie niezbędnym dla szpitala.
2. Wojewoda Wrocławski ustali w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2:
1) część nieruchomości, na której szpital wykonywać będzie prawo
użytkowania, określając przy tym pomieszczenia, z których oprócz użytkownika
korzystać będzie również Kongregacja na własne potrzeby;
2) obowiązki użytkownika;
3) czas trwania prawa użytkowania.
3. Wpis prawa użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 1
ust. 1, nastąpi na wniosek Naczelnika Powiatu Trzebnickiego na podstawie decyzji, o której
mowa w § 1 ust. 2.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:
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Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
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