
ZARZĄDZENIE  Nr  61/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 czerwca 2005 r. 
 

w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji do spraw Nieruchomości 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr 104/2005 Senatu Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 lipca 2005 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Samodziel-
ną Sekcję do spraw Nieruchomości, zwaną dalej „Sekcją”. 
 
        2. Sekcja jest komórką Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
podległą Dyrektorowi Administracyjnemu. 
 
        3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Sekcja otrzymuje symbol organizacyjny „ASN”.   
 
 § 2. Zadaniem Sekcji jest prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomo-
ściami, a w szczególności: 
 1/ prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości  będących własnością Uniwer- 
  sytemu, bądź pozostających w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu wraz z  bazą  
  danych zawierającą: 
   a/ powierzchnię i kubaturę budynków, 
   b/ wypisy z ewidencji gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych, 
   c/ odpisy ksiąg wieczystych, 
   d/ wpisy do rejestru zabytków, 
   e/ stan techniczny budynków, 
 2/ przygotowywanie  dokumentacji  i uczestniczenie w transakcjach dotyczących ma- 
  jątku nieruchomego,  
 3/ udział w pracach związanych z obsługą geodezyjną działek, 
 4/ monitorowanie czynności prowadzonych przez podmioty będące właścicielami nie- 
  ruchomości  sąsiadujących  z  nieruchomościami Uniwersytetu, mogących powodo- 
  wać zmiany w korzystaniu z nieruchomości Uniwersytetu, 
 5/ prowadzenie ewidencji umów najmu, dzierżawy i użyczenia, 
 6/ reprezentowanie   interesów  Uniwersytetu  w  trakcie  sporządzania  miejscowych  
  planów  zagospodarowania  przestrzennego, obejmujących  tereny należące do Uni- 
  wersytetu, 
 7/ utworzenie  i  udostępnianie  zbioru  informacji  o  obowiązujących  nieruchomości 
  Uniwersytetu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  
 8/ ogłaszanie informacji o nieruchomościach Uniwersytetu przeznaczonych do  sprze- 
  daży, oddania w najem lub dzierżawę, 
 9/ zlecanie szacunkowych wycen nieruchomości, 
          10/ prowadzenie sprawozdawczości. 
 
 § 3. Zobowiązuje się Kierownika Sekcji do opracowania w terminie do dnia 15 lipca 
2005 r. : 
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   1/ szczegółowego zakresu działania Sekcji i przekazania go do Działu Organi-
zacyjnego, 

   2/ szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Sekcji 
i przekazania ich do Działu Kadr. 

 
 § 4. Zobowiązuje się Dyrektora Administracyjnego do opracowania w terminie do 
dnia 15 lipca 2005 r. : 
   1/ szczegółowego zakresu czynności dla Kierownika Sekcji i przekazania go do 

Działu Kadr, 
   2/ złożenia Rektorowi  informacji  z wykonania niniejszego zarządzenia,  za po- 
    średnictwem Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r. 
 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
           


