
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 13 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przysługującego Skarbowi Państwa prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 397/19, 397/20, 401/9, 401/10, 401/11, 

401/12, 401/13, 402/10, 401/8, 402/9, 397/18, 397/5,  404/1,  407/15, 414/8 i 1900 położonej w obrębie 1 
Chwalęcice Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a, 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 dokonanie darowizny na rzecz 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 086101_1 M. Gorzów Wielkopolski, obręb 1 Chwalęcice, dla 
której urządzona jest księga wieczysta o numerze GW1G/00125992/6, oznaczonej numerami działek: 

a) 397/19 o pow. 0,0003 ha, 397/20 o pow. 0,0022 ha, 401/9 o pow. 0,0029 ha, 401/10 o pow. 0,0011 ha, 401/11 o 
pow. 0,0012 ha, 401/12 o pow. 0,0012 ha, 401/13 o pow. 0,0003 ha, 402/10 o pow. 0,0006 ha z przeznaczeniem 
na cele mieszkaniowe, 

b) 401/8 o pow. 0,0051 ha, 402/9 o pow. 0,0002 ha, 397/18 o pow. 0,0020 ha, 397/5 o pow. 0,0031 ha,  404/1 o 
pow. 0,0023 ha,  407/15 o pow. 0,0055 ha, 414/8 o pow. 0,0084 ha i 1900 o pow. 0,0038 ha z przeznaczeniem 
pod drogi publiczne kategorii gminnej. 

§ 2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy darowizny poniesie obdarowany. 

§ 3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1, darowizna podlega odwołaniu. 

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie traci moc po upływie 1 roku od dnia podpisania. 

 

   

wz. Wojewody Lubuskiego 
Wicewojewoda Lubuski 

 
 

Wojciech Perczak 

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