
ZARZĄDZENIE nr  315 /10 

Wójta Gminy  Sieroszewice 

z dnia 12 lutego 2010r. 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia 

nieruchomości niezabudowanej  

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 

XXXIII/202/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości gruntowej 

 

z a r z ą d z a m  co następuje : 

 

 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 

 Przewodnicząca :   Mirosława Busza 

 Członkowie :         Tomasz Woźniak 

                                Ryszard Boduch 

                                

 

§ 2. Celem komisji jest przeprowadzenie negocjacji w sprawie nabycia na rzecz Gminy 

       Sieroszewice niezabudowanej nieruchomości położonej w Sieroszewicach oznaczonej  

       w ewidencji gruntów jako działka nr 314/13 z przeznaczeniem na cele publiczne. 

   

 

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1. przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji. 

2. sporządzenie protokołu z negocjacji. 

 

 

§ 4. Po przeprowadzeniu negocjacji i sporządzeniu protokołu komisja rozwiązuje się. 

   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                        

Wójt Gminy Sieroszewice 

 

                                                                                                            Czesław Berkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 315/2010 

z dnia 12 lutego 2010r. 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia 

nieruchomości niezabudowanej  

 

 

              W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Sieroszewice zostało ujęte do 

realizacji zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 

„moje boisko – ORLIK 2012”, którego lokalizację wyznaczono obok istniejącego stadionu 

sportowego w miejscowości Sieroszewice. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że 

działka na której planowano wybudowanie kompleksu boisk jest za mała i by zrealizować tę 

inwestycje koniecznym jest poczynić starania o dokupienie gruntu z działki sąsiedniej. 

            W dniu 3 lutego 2010r. Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę Nr XXXIII/202/10 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, w której wyraziła zgodę na 

zakup działki nr 314/13 o pow. 0,5161 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 25572/9 

stanowiącej własność Państwa Jolanty i Sławomira Kardasów. Wykonanie tej uchwały Rada 

Gminy powierzyła Wójtowi Gminy Sieroszewice.   
 

 


