
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 
2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w Gorzowie 

Wielkopolskim, oznaczonymi numerami działek 52/1, 53/1 (obręb 2 Górczyn) i 1782 (obręb 5 Śródmieście) 

Na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na udzielenie jednorazowej bonifikaty 
w wysokości 50% od ustalonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim 
opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zabudowanymi, stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa, położonymi w jednostce ewidencyjnej 086101_1 M. Gorzów Wielkopolski: 

- obręb 2 Górczyn, oznaczoną numerami działek 52/1 o pow. 0,3941 ha i 53/1 o pow. 1,3685 ha, dla której 
urządzona jest księga wieczysta o numerze GW1G/00082700/9, 

- obręb 5 Śródmieście oznaczoną  numerem działki 1782 o pow. 0,3055 ha, dla której urządzona jest księga 
wieczysta o numerze GW1G/00081155/6. 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Zarządzenie traci moc z dniem 31 marca 2021 r.      

 

   

Wojewoda Lubuski 
 
 

Władysław Dajczak 

 
1) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i poz. 234. 
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