
ZARZĄDZENIE NR 788/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie nabycia do zasobu Gminy Świebodzice nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
geodezyjnym działki 173 położonej  w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach,  od  Pana Marcina 

Borowca.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r.  poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r.   poz. 2147 z późn.zm.) oraz § 7 i § 9   Uchwały nr XXXIV/193/08 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice zarządza się co następuje : 

§ 1.  Wyrażam zgodę na nabycie do zasobu Gminy Świebodzice nieruchomości gruntowej 
w granicach działki nr 173 o powierzchni  0,1468 ha położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 od 
Pana Marcina Borowca.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w  Świebodzicach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

Działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 173 o powierzchni 0,1468 ha położona
w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 stanowi własność Pana Marcina Borowca przeznaczona jest do
realizacji poprawy warunków technicznych lotniska użytku publicznego .

W związku z realizacją przez Gminę Świebodzice zadania inwestycyjnego pod nazwą”Budowa
lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach” zachodzi potrzeba włączenia w obszar tego
lotniska części drogi o numerze geodezyjnym 167 położonej w granicach pasa startowego samolotów
a droga ta stanowi jedyny prawny dostęp komunikacyjny do działki nr 173 będącej własnością Pana
Marcina Borowca dlatego uzasadnionym staje się nabycie na mienie komunalne Gminy Świebodzice.

Sporządziła : Halina Kubasik
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