ZARZĄDZENIE NR 0050/14 /2013
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 11 marca 2013 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica nieruchomości
położonych na terenie Gminy Trzebnica, stanowiących własność Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
Na podstawie:
 art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.);
 art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.);
 art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art. 11 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
 Uchwały nr XXII/185/96 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 12 września 1996 roku
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości
komunalnych i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy
niż trzy lata;
Burmistrz Gminy Trzebnica zarządza, co następuje:
§1
W związku z realizacją zadań własnych Gminy Trzebnica, Burmistrz Gminy Trzebnica wyraża
gotowość do nieodpłatnego przyjęcia do zasobu Gminy Trzebnica, w drodze umowy, nieruchomości
stanowiących:
- działkę nr 75/9 AM-1 o powierzchni 0,2100 ha położonej w obrębie Biedaczków Mały,
- działkę nr 46/9 AM-1 o powierzchni 0,6900 ha położonej w obrębie Rzepotowice,
- działkę nr 103/3 AM-1 o powierzchni 0,2081 ha położonej w obrębie Ujeździec Mały,
- działkę nr 103/1 AM-1 o powierzchni 0,2917 ha położonej w obrębie Ujeździec Mały.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na urzędowej tablicy informacyjnej w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Zarządzenie ogłoszono
w dniu 11 marca 2013 roku

