
ZARZĄDZENIE NR 1036/201
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej w granicach działek nr  
783/1 i 867/14  przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej. położonej w Świebodzicach, 

obręb Pełcznica 2  stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art.37 ust. 2  pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm.) oraz § 5 ust.1, Uchwały nr XXXIV/193/08 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice oraz § 1 pkt.6 Zarządzenia Nr 838/08 
Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty, 
pierwszej raty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz stawki procentowej 
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zarządza się, co 
następuje: 

§ 1.  Wyrażam zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem geodezyjnym działek nr 783/1 i  867/14  położonej  w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2  
stanowiącej własność komunalną Gminy Świebodzice, na rzecz właściciela nieruchomości w granicach 
działki 783/3 .

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

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

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Krystian Wołoszyn
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia, nieruchomość gruntowa w granicach
działek 783/1 i 867/14 położona w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2 może być zbyta w drodze
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części
nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Sporządziła:Halina Kubasik
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