UCHWAŁA NR 13.2021
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu nieruchomości
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Międzyrzeckiego, położonej w obrębie Twierdzielewo, gmina Przytoczna,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/7 przeznaczonej do zbycia według załącznika do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄD:
1. Zofia Plewa
2. Roman Nowak
3. Dariusz Orzeszko
4. Zbigniew Świątek

Załącznik
do uchwały Nr 13.2021
Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 9 lutego 2021 r.

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Międzyrzeckiego,
przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Przytoczna
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym
84/7 o pow. 0,0750 ha, posiada założoną księgą wieczystą nr
GW1M/00040713/3.
Działka leży w środkowej części wsi, przy głównej drodze prowadzącej przez
miejscowość. Jej otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz
mały zbiornik przeciwpożarowy. Dojazd do działki drogą trwale utwardzoną.
Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.
2. Nieruchomość położona w obrębie Twierdzielewo, gmina Przytoczna,
stanowiąca własność Powiatu Międzyrzeckiego.
3. Dla działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Przytoczna.
4. Cena nieruchomości - 12 300,00 zł.
5. Forma zbycia – darowizna na cele określone w uchwale Nr XXIII.97.20 Rady
Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny tj. zorganizowanie na tym terenie infrastruktury
kulturalno-sportowej służącej lokalnej społeczności.
Informuje się, że w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia
09.02.2021 r.
istnieje możliwość składania wniosków o nabycie przedmiotowej
nieruchomości przez poprzednich właścicieli oraz osoby, którym przysługuje roszczenie jej
nabycia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów.

Międzyrzecz, dnia 2021-02-09

