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Zarządzenie Nr 224 / 2016
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 03.11.2016r.

w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przeznaczonej do oddania, w trybie bezprzetargowym, w użytkowanie wieczyste na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2016 poz. 446),), w związku z art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 3
(w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2) i art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), § 3 ust. 1 Uchwały Nr
XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
(tj. Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r., poz. 1697)
oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/239/16 z 25.10.2016 r. w sprawie udzielenia
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” bonifikaty od pierwszej
opłaty i od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, zarządzam co następuje:
§1
1. Przeznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej,
z zastosowaniem 99% bonifikaty, nieruchomość gruntową niezabudowaną wymienioną
w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia, na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z siedzibą w Zielonej Górze.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Głogowie, Rynek 10 przez okres 21 dni.
§2
1. Wartość

rynkowa

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej

opisanej

w § 1 pkt. 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
na kwotę 225 000,00 zł.

2. Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
niezabudowanej opisanej w § 1, po zastosowaniu 99% bonifikaty, wynosi: 562,50 zł netto,
tj. 691,87 zł brutto.
3. Opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
niezabudowanej opisanej w § 1, po zastosowaniu 99%, wynoszą: 6,75 zł netto, tj. 8,30 zł
brutto.
§3
1. Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za redagowanie BIP – redaktora BIP,
do zamieszczenia Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zobowiązuję pracownika merytorycznego do wywieszenia ww. wykazu nieruchomości na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i podania informacji o wywieszeniu tego wykazu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie
internetowej.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Głogowie.
§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Głogów.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie zakwalifikowano do zarządzeń dotyczących GMG
PJ/PJ

Głogów, dnia 03.11.2016 r.
WO.DOK.0050.224.2016
Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Głogowa
Nr 224/2016 z 03.11.2016
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-12, art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.)
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10
Od 03.11.2016 r. do 24.11.2016 r.
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mieszkania
funkcyjne
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- 1 rok od
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w
użytkowanie
wieczyste;
Zakończenie
– 2 lata od
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w
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wieczyste.
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gruntu w zł
netto
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I opłata
(25%) z
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roczne
(0,3%) z
99%
bonifikatą

562,50 zł
netto + 23%
VAT

6,75 zł netto
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