Zarządzenie Nr 150/2020
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 29 lipca 2020 roku
WO.DOK.0050.150.2020
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały
Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
(t.j. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r., poz. 1697), zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustanowić na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 429/13 o powierzchni 1122 m2,
położonej w Głogowie w obrębie 9 „Żarków”, ujawnionej w księdze wieczystej
nr LE1G/00103968/6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów, nieodpłatną
służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie w obrębie 9 „Żarków”,
w granicach działek gruntu oznaczonych nr geod. 429/14, 430/7, 431 i 471/2 o łącznej
powierzchni 6421 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00089974/6.
§ 2.
Nieruchomość gruntowa położona w Głogowie w obrębie 9 „Żarków”, w granicach działek
gruntu oznaczonych nr geod. 429/14, 430/7, 431 i 471/2 o łącznej powierzchni 6421 m2,
ujawniona w księdze wieczystej nr LE1G/00089974/6 stanowiła ofertę sprzedaży Gminy
Miejskiej Głogów przy uwzględnieniu dostępu do drogi publicznej, tj. ulicy Transportowej,
poprzez działkę gruntu nr 429/13 obręb 9 „Żarków”. W dniu 28 lipca 2020 r. wyłoniono
w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcę w/w nieruchomości.
§ 3.
Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za redagowanie BIP – redaktora BIP,
do zamieszczenia Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta 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. JSz/JSz

