ZARZĄDZENIE NR 97/2017
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w obrębie wsi Piecowice,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 70/17
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz 446 ze zm.), w wykonaniu § 3 ust. 2 i § 6 Uchwały nr XLIV/735/2006 Rady Gminy Długołęka z dnia
5 września 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka
(Dz.
Urz.
Woj.
Dolnośląskiego
z 2006r.
Nr 214,
poz. 3067
ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabyć do gminnego zasobu nieruchomości w drodze umowy darowizny od Pana Piotra Kiełba w udziale
1/24, od Państwa Alicji i Jakuba Becella w udziale 1/24, od Państwa Elżbiety i Bogusława Kuropatnickich
w udziale 2/12, od Państwa Anny i Michała Śliwa w udziale 1/12, od Pana Pawła Stępnika w udziale 1/12, od
Państwa Haliny i Andrzeja Stępnik w udziale 3/12, od Państwa Małgorzaty Pędziwiatr- Wagan i Jakuba Wagan
w udziale 1/12, od Państwa Barbary i Edwarda Pająk w udziale 1/24, od Państwa Edyty i Jacka Polańskich
w udziale 1/24 oraz w drodze umowy sprzedaży od Pani Edyty Rakwał- Rząsa prowadzącej działalność
gospodarczą pod firmą Edyta Rakwał- Rząsa SIGMA w udziale 2/12, działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
numerem 70/17 obręb Piecowice o pow. 0,0412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę
wieczystą nr WR1E/00096536/9.
§ 2. Nieruchomość opisaną w § 1 zarządzenia nabywa się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego,
o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 3. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Gminy Długołęka www.gmina.dlugoleka.pl.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 323/2016 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nabycia
do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w obrębie wsi Piecowice, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 70/17.
§ 5. Wykonanie zarządzenia
i Gospodarki Nieruchomościami.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
W związku z zamiarem realizacji inwestycji gminnej polegającej na budowie ul. Tulipanowej oraz
w związku z wyrażeniem przez współwłaścicieli zgody na przekazanie nieodpłatne lub w przypadku osoby
prowadzącej działalność gospodarczą za symboliczną opłatą, nabycie działki nr 70/17 obręb Piecowice
uznaje się za celowe.
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