Zarządzenie Nr 127/2017
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 27 czerwca 2017 roku
WO.DOK.0050.127.2017

w sprawie nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów
nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz w wykonaniu 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
z dnia 31 marca 2016 roku, poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Postanawiam nabyć do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawo własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr geod. 82/3 o pow. 94 m2, położonej w Głogowie w obrębie 8 „Fabryczna”, zapisanej
w księdze wieczystej KW Nr LE1G/……..….)*, stanowiącej własność Pana …………..)*
§ 2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej
w Głogowie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/377/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001
roku (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 95, poz. 1250
z dnia 14 sierpnia 2001 roku) przedmiotowa nieruchomość gruntowa wchodzi w skład obszaru
oznaczonego na rysunku planu symbolami:
- 53 P, S – dla którego ustala się przeznaczenie na funkcję produkcyjną oraz składową;
- 2 KL (1/2) – dla którego ustala się przeznaczenie na teren komunikacji – ulica klasy lokalnej.
§ 3.
Nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej nastąpi odpłatnie za kwotę 5.225,00 zł
(słownie: pięć tysięcy, dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).
§ 4.
Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za redagowanie BIP – redaktora BIP, do zamieszczenia
Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Głogowie.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Głogów.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie zakwalifikowano do zarządzeń dotyczących GMG
KB/KB

*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o
dostępie do informacji publicznej

