
                                                                                            

ZARZĄDZENIE nr 25.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  18 lutego 2021 r. 

  

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym 

/Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./  i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami/ Dz. U. z 2020 roku , poz. 1990 oraz § 3 ust. 4 uchwały Nr V/75/2019 Rady 

Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Województwa 

Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3449),  Wójt Gminy Sieroszewice zarządza się co następuje: 

  

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Sieroszewice  działki  nr 1152/1 

o pow. 0,0570 oraz działki nr 1152/13 o pow. 0,2755 ha  położone w obrębie Rososzyca, gmina 

Sieroszewice, zapisane w księdze wieczystej  KZ1W/00080198/6   

z przeznaczeniem pod drogę gminną 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 25.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

 

Wydanie zarządzenia następuje  na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr V/75/2019 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Właściciel  działek  nr 1152/1 o pow. 0,0570 oraz działki nr 1152/13 o pow. 0,2755 ha  , złożył 

wniosek w sprawie nieodpłatnego przekazania ww. działek na rzecz Gminy Sieroszewice  

z przeznaczeniem pod drogę gminną. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest zasadne., 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


