
ZARZĄDZENIE   Nr  815/2022 

 Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z  dnia  01 czerwca 2022 r.  

 

w  sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Syców prawa użytkowania wieczystego 

wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących działkę nr 7/2 AM-35 

obręb Syców oraz działki nr 483 AM-1 i 540 AM-5 obręb Ślizów  

 

         

Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy  z dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały                      

Nr XXV/166/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego nr 185 z dnia 01 października 2004r. poz. 2991, z późn. zmianami,                 

zarządzam: 

§ 1 

1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Syców od Polskich Kolei Państwowych S.A. 

prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy niżej 

wymienionych nieruchomości, w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.                

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2021 p   oz.146) : 

- działka nr 7/2 AM-35 obręb Syców o powierzchni 0,4113 ha; 

- działka nr 483 AM-1 obręb Ślizów o powierzchni 5,8700 ha; 

- działka nr 540 AM-5 obręb Ślizów o powierzchni 2,8700 ha. 

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 nabywane są na cele związane                       

z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy    

w dziedzinie transportu tj. realizacji ciągu pieszo-rowerowego. 

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Syców działka nr 7/2 AM-35 obręb Syców posiada przeznaczenie jako 

teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego, oznaczony symbolem - 1 KP-R.  

4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

„MPZP Ślizów” na terenie działek nr 483 AM-1 i 540 AM-5 obręb Ślizów przewiduje 

się przebieg trasy rowerowej.  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.  

 

 

                 Burmistrz  

Miasta i Gminy Syców 

 

     Dariusz Maniak  


