ZARZĄDZENIE Nr 154.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie : nabycia w drodze darowizny działki ewidencyjnej numer 597/2 o pow. 0,0181 ha
położonej w Halinowie, pod drogę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.1) oraz art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.2 ) związku
z § 2 ust. 2 uchwały Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 109, poz. 3448 z dnia 24 czerwca 2011r.) zmienionej
uchwałą Nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego poz. 8649 z dnia 6 grudnia 2012 r. )

zarządzam co następuje :
§1
Nabyć na rzecz Gminy Halinów w drodze darowizny działkę ewidencyjną numer 597/2
o pow. 0,0181 ha położoną w Halinowie, przeznaczoną pod drogę publiczną, uregulowaną w
księdze wieczystej numer 3 od właścicieli 4.
§2
Koszty związane z notarialnym nabyciem opisanej w
własnych gminy.
Wykonanie zarządzenia
Przestrzennego.

§ 1 działki pokryć ze środków

§3
powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1309, poz. 1696, poz.
1815.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 1509, z 2018r. poz.
2348, z 2019r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924.
3
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 06.09.2001r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1429).
4
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 06.09.2001r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019, poz. 1429).

