ZARZĄDZENIE NR 81/2015
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego
w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)),
art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 3,
art. 71 i art. 72 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.2)) oraz
§ 6 ust. 5 uchwały Nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z 29 października
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 695) i uchwały Nr
51/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
tych bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem,
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2781) zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej, do dnia 01 czerwca 2098 r., nieruchomość
położoną w Śremie oznaczoną ewidencyjnymi numerami działek 2205/241,
2205/242 i 2205/332, o łącznej powierzchni 0.5018 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00017696/8,
na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych dla których
Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste nr KW
PO1M/00033517/8 i KW PO1M/00033516/1, tj. Polskiego Związku
Działkowców z siedzibą w Warszawie.
§ 2. 1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu
wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej.

użytkowania

2. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej.
§ 3. Udzielam 95% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.
379 i 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 906, 822 i 1200.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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