
Zarządzenie Nr 121/2012
Burmistrza Trzcianki

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku  art.  13  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze 
zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  26 września  2009  r.  w  sprawie  określenia  zasad 
nabywania,  zbywania  i obciążania  nieruchomości  oraz  ich 
wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata  – 
zarządza się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  nabycie  w  drodze  darowizny 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:

działka nr 263/7 o pow. 0,4093 ha, obręb nr 0003 Dłużewo, ark. 
mapy  3,  gmina  Trzcianka,  zapisanej  w księdze  wieczystej 
KW nr PO1T/00014175/5,  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy 
w Trzciance,  jako  własność  Skarbu  Państwa  –  Agencji  Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. 

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi 
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do  zarządzenia  Nr  121/2012  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
10 sierpnia  2012 r.  w sprawie  nabycia  nieruchomości  w drodze 
darowizny.

Na  podstawie  Zaświadczenia  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
5 kwietnia 2011 r., znak RPI.6727.74.2012.MM, ustalono, iż zgodnie 
ze  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/328/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r., 
działka nr 263/7 przeznaczona jest pod obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej  o  możliwościach  różnorodnej  produkcji  w  oparciu 
o kompleksy gleb niższej jakości  i stanowi teren istniejącej drogi.

Przejęcie przedmiotowej  działki  następuje w celu zapewnienia 
dojazdu do działek nr 263/17 o pow. 0,3614 ha,  nr 263/25 o pow. 
0,4335 ha i 263/33 o pow. 0,1354 ha, stanowiących własność Gminy 
Trzcianka.


