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ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022 

BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych 
w Człuchowie przy ulicy Traugutta, z przeznaczeniem na cel publiczny. 

Na podstawie: 

– art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) , 

– art. 6 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 25 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), 

– Uchwały Nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ze zm., 

Burmistrz Miasta Człuchowa, 
z a r z ą d z a ,    co następuje: 

§ 1. Nabyć na własność, w drodze umowy, na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomość gruntową, 
wydzieloną pod drogę publiczną, położoną w Człuchowie przy ulicy Traugutta, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr XXX/XX o powierzchni 0.0287 ha za cenę brutto: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści 
pięć tysięcy złotych 00/100), dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie prowadzi księgę wieczystą nr 
XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącą własność Państwa XXXXXXXXX i XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
z przeznaczeniem na cel publiczny, tj.: pod drogę kategorii gminnej ulicy Traugutta o nr XXXXXXX.  W/w 
działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ulicy 
Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ulicy Traugutta i ulicy Koszalińskiej w Człuchowie, 
oznaczona została symbolem: 01/1.6.KX – ciąg pieszy, pieszo – jezdny, dojazd. 

§ 2. Nabyte nieruchomości opisane w § 1 niniejszego zarządzenia zostaną włączone do zasobu gruntów 
Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi Gmina Miejska 
w Człuchowie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ref. Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Ryszard Szybajło 
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