
ZARZĄDZENIE NR 177/2012
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny prawa użytkowania 
wieczystego działki gruntu nr 378/59 obręb Żarów (ul. Kwiatowa) 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 
26 lutego 2003 r. w sprawie „określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata” z a r z ą d z a m , co następuje: 

§ 1. Przyjąć do gminnego zasobu nieruchomości prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 1.576 
m2 (stanowiącej ulicę Kwiatową), położonej w Żarowie, w drodze darowizny od Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej 
„ŻARÓW” S.A. Dla działki urządzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00021015/7. Działka ta stanowi własność 
Skarbu Państwa. 

§ 2. Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, 
Annie Kołodziej. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Sekretarz Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 11 grudnia 2012 r. 

w sprawie: przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny prawa użytkowania 
wieczystego działki gruntu nr 378/59 obręb Żarów (ul. Kwiatowa) 

Firma Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działki (własność Skarbu Państwa) nr 378/59 stanowiącej działkę 
drogową (ulica Kwiatowa) z uwagi na konieczność wykonywania przez Gminę celu publicznego, którym jest 
utrzymanie dróg publicznych. Działka nr 378/59 stanowi dojazd do dwóch budynków mieszkalnych a także do 
WSSE Podstrefa Żarów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 
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