
ZARZĄDZENIE NR 107/2016 

BURMISTRZA PONIECA 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa na 

rzecz Gminy Poniec. 

 

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 2 i ust. 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze 

zmianami), Uchwały nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2015 roku 

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa na 

rzecz Gminy Poniec oraz Zarządzenia nr 112/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 

2016 r. w sprawie darowizny na rzecz gminy Poniec, stanowiących własność Skarbu Państwa 

nieruchomości położonych w Poniecu, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Dokonać nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniec praw 

własności następujących nieruchomości: 

 
1) prawa własności  nieruchomości  niezabudowanej  położonej w obrębie Poniec oznaczonej                   

w ewidencji gruntów jako działka nr 685/6 ark. mapy 12 o  powierzchni  0.0256 ha zapisanej                

w księdze wieczystej nr PO1Y//00042344/9 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych  będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Poniec oznaczonej                      

w ewidencji gruntów jako działka nr 685/8 ark. mapy 12 o powierzchni 0.0024 ha zapisanej                   

w księdze wieczystej nr PO1Y/00038155/6 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych będącej własnością Skarbu Państwa.  

 

3) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Poniec oznaczonej                       

w ewidencji gruntów jako działka nr 729/4 ark. mapy 12 o powierzchni 0.1318 ha zapisanej                 

w księdze wieczystej nr PO1Y/00042345/6 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

4) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem WC o powierzchni zabudowy 25,00 m² 

położonej w obrębie Poniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/11 o powierzchni 

0.1140 ha  zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00042343/2 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

5) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym o powierzchni zabudowy 

93,00 m² położonej w obrębie Poniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/13               

o powierzchni 0.0876 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00042343/2 w Sądzie 

Rejonowym w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

6) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Poniec oznaczonej                      

w ewidencji gruntów jako działka nr 898/16 o powierzchni 0.1134 ha zapisanej w księdze 

wieczystej nr PO1Y/00042343/2 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  

będącej własnością Skarbu Państwa. 

 

 § 2. Nieruchomości wymienione § 1 niezbędne są do realizacji przedsięwzięcia celu 

publicznego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika                 

i konieczności poszerzenia drogi a także stworzenia nowych miejsc parkingowych. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          Burmistrz Ponieca 

          /-/ Jacek Widyński 


