
 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

 

Sporządzony w dniu 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania na rzecz Gminy Legnica 
nieruchomości gruntowej, położonej w Legnicy. 

 

Działający na podstawie: 

 

• art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 1990 r., Nr 32 poz. 191 ze zm.),  

• art. 1 ust. 1, art. 7 ust 1 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 1. i art 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 102, poz. 651 ze zm.),  

• art. 44 ust. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 

• Zarządzenia Nr 403/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 kwietnia 
2013 r. 

 

Przekazujący: Prezydent Miasta Legnicy, Tadeusz Krzakowski, reprezentujący 
Skarb Państwa, 

Przyjmujący: Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Ryszard Białek, reprezentujący 
Gminę Legnica 

ustalają: 

 

§1 

 

Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje nieruchomość oznaczoną 
geodezyjnie numerem 172/3, położoną w Legnicy, w obrębie Pawice stanowiącą drogę 
oznaczoną 22 KDD 1/2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy dla terenu dawnej wsi Piątnica zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/529/06 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2006 r. 

 

§2 

 

Wartość przekazywanej nieruchomości wynosi: 61 500,00 zł. 



 

§3 

 

Przejęcie przez Przejmującego nieruchomości wymienionej w §1 służy realizowanym 
obecnie przez Gminę Legnica jej zadaniom własnym, które obejmują sprawy ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i dróg gminnych tj. stanowią jedyny 
dojazd do obszarów oznaczonych w mpzp 7MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 16UP – usługi, rzemiosło lub nieuciążliwa produkcja oraz nieruchomości 
pozostających poza terenem objętym planem. 

 

§4 

 

Przekazanie – przejęcie przedmiotowej nieruchomości następuje z dniem podpisania 
niniejszego protokołu, który sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
2 egzemplarze otrzymuje Przekazujący, a 4 egzemplarze otrzymuje Przyjmujący. 

 

§5 

 

Niniejszy protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę nieodpłatnego nabycia 
prawa własności nieruchomości wymienionej w §1 przez Gminę Legnica. 

 

§6 

 

Jeden egzemplarz niniejszego protokołu zostanie wywieszony na okres 30 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy. 

 

 

 

 

 

 Przekazujący       Przyjmujący 
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