
Zarządzenie Nr 690/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.),
art. 24 ust 5c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 91 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 i § 5 ust. 1
pkt 14 uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 września 2009r.
w sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  mienie  Kalisza  –
Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009r., Nr 185, poz. 3139)
zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

Postanawia się nieodpłatnie przejąć w trybie art. 24 ust 5c ustawy z dnia 19 października
1991r.  o gospodarowaniu  nieruchomościami  rolnymi  Skarbu Państwa  (Dz.  U.  z 2018r.
poz. 91 z późn. zm.) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Miasta Kalisza
nieruchomości  położone  w  Kaliszu,  oznaczone  w  ewidencji  gruntów  i budynków
m.Kalisza jako działki  nr:  1/3 o powierzchni  0.0121 ha,  1/5 o powierzchni  0.0502 ha,
1/8 o powierzchni 0.0865 ha, w obrębie geodezyjnym 029 Tyniec oraz działki nr: 44/19
o powierzchni 0.0261 ha, 44/21 o powierzchni  0.0756 ha, 44/22 o powierzchni 0.1573 ha,
44/24 o powierzchni 0.2298 ha, w obrębie geodezyjnym 028 Tyniec.

§ 2. 

Przejmowane  na  rzecz  Miasta  Kalisza  nieruchomości  opisane  w  §  1  stanowią  grunty
przeznaczone pod drogi publiczne.

§ 3. 

1.Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,
Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy udziale Skarbnika
Miasta Kalisza.

§ 4. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


