
 

ZARZĄDZENIE nr 353/2014 

Wójt Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 marca 2014r. 

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

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 § 5 ust 1 uchwały Nr 

IV/23/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011 roku  w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co 

następuje :  

 

§ 1. Postanawia się przyjąć przez Gminę Sieroszewice od Województwa Wielkopolskiego 

darowiznę prawa własności nieruchomości położonej w powiecie ostrowskim , oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako obręb 0006 Ołobok, arkusz mapy 1, działka nr 86/1 o powierzchni 

0.4651 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00086049/9, prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych  w Ostrowie Wielkopolskim.  

 

§ 2. Przyjęcia darowizny nieruchomości opisanej w § 1 dokonuje się na zadania własne 

Gminy Sieroszewice 

§ 3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Sieroszewice. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice  

 

                                                                                                                Czesław Berkowski 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 353/2014 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 11 marca 2014r. 

 

 
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

        Wójt Gminy Sieroszewice zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  

z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny działki nr 86/1 na rzecz gminy Sieroszewice. 

Gmina w celu poprawy estetyki miejscowości, na przedmiotowej działce realizuje inwestycje 

pod nazwą „wiejskie centrum rekreacji”. Centrum obejmujące zieleń, oświetlenie parkowe, 

ścieżki, ławki zostanie zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej w uzgodnieniu  

z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

 

Zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sieroszewice wyraził Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwałą nr XXXVIII/758/13 z dnia 28 października 2013r. oraz  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4063/2013 z dnia 21 listopada 2013r. 

            W związku z powyższym wydanie zarządzenia  jest uzasadnione. 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice  

 

                                                                                                                Czesław Berkowski 


