
ZARZĄDZENIE NR 7/2014
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w Podrzeczu.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr 
XLVI/302/2010  Rady  Gminy  Piaski z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
czas nieoznaczony (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 184, poz.3434) z a  r z ą  d z a   się,                         
co następuje : 

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położone w Podrzeczu, 
wchodzące w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00022546/9 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Lesznie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gostyniu oznaczone jako : 

1) Działka nr 133/1 o powierzchni 0,0035 ha, 

2) Działka nr 133/2 o powierzchni 0,0030 ha, 

3) Działka nr 133/3 o powierzchni 0,0033 ha.

2. Sprzedaż wymienionych w pkt 1 działek następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają je nabyć, a które nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, z uwagi na ich położenie,  kształt i powierzchnię.

§ 2. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,  działkę gruntu nr 133/4 o powierzchni 0,0206 
ha położoną w Podrzeczu, wchodzą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą wymienioną w § 1 pkt 1. 

2. Sprzedaż wymienionej w pkt. 1 działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną  następuje w udziałach na 
rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych,  przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz z uwagi na fakt, że działka nie może być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, gdyż  stanowi drogę dojazdową  zapewniającą dostęp do drogi 
publicznej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman
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