
ZARZĄDZENIE NR 44/2017
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonej w Białobłotach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XIV/11/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład 
zasobu nieruchomości Gminy Gizałki (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 149, poz. 2634 z dnia 08.09.2008 r.), 
zmienionej uchwałą nr XXXII/187/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 
09.09.2013 r., poz. 5089), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Postanawia się nabyć na rzecz Gminy Gizałki niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,0022 ha 
położoną w Białobłotach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2186/3, zapisaną w księdze wieczystej 
KZ1P/00022037/1, za cenę 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote), na wniosek Lasów Państwowych 
Nadleśnictwo Grodziec, ponieważ nie nadaje się ona do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele 
w związku z przejęciem części nieruchomości przez Gminę Gizałki z mocy prawa na podstawie decyzji 
Starosty Pleszewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod budowę drogi publicznej gminnej 
Dziewiń Duży-Czarnybród.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Środowiska 
i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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