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ZARZĄDZENIE NR 10/2022 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 14 lutego 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Starczanowo, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako 
działka ewidencyjna nr 6/3 oraz położonej w miejscowości Nekla, gmina Nekla, 
oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 259/1 i 1338/1, przeznaczonych do 
nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Nekla 

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póM. 

zm.) oraz Zarządzenia Nr 32/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku 

i Zarządzenia Nr 33/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku, zarządza się 

co następuje: 

*1.1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do nieodpłatnego przekazania (darowizny) stanowiących własność Skarbu Państwa na 

rzecz Gminy Nekla. Niniejszy wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie 

Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Fryderyka Chopina 10, zamieszcza się go 

również na stronie internetowej urzędu oraz przekazuje wojewodzie, w celu jego 

zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Informację, o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. 

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zin.), mogą składać wnioski 

o nabycie zbywanej części nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 

wywieszenia wykazu. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarki 

P Nieruchomościami. 

1cei41;  §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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