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DECYZJA

Na podstawie art. 97 a, art. 97 ust. 3 pkt. 1, art. 93 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.)
w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r., Nr 268, poz. 2663) oraz art. 49
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2020 r., poz. 256 ze zm.) po wszczęciu postępowania z urzędu

Wójt Gminy Krzykosy

zatwierdza projekt podziału nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym
Sulęcinek, działka 440 zapisanej w księdze wieczystej P01D/00000822/0 zapisanej w Sądzie
Rejonowym w Środzie Wlkp. na działki 440/1 i 440/2 zgodnie z mapą z projektem podziału
stanowiącego załącznik niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie podziału wyżej wymienionej nieruchomości zostało wszczęte
z urzędu na podstawie art. 97 a ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podziału można
dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego a zgodność dotyczy zarówno
przeznaczenia terenu jaki i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.
W wyniku podziału wydzielone zostały następujące działki: 440/1 o powierzchni 0,0148 ha,
440/2 o powierzchni 2,8410 ha.

Powyższy podział jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzony uchwałą nr V/23/2007 Rady Gminy z dnia 22
lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzykosy (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1526), dzielony teren działki
440 oznaczony jest na mapie planu jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symb.
graf. ROM) pozostały teren stanowią tereny roli (symb. graf. R) tereny dolesień (symb. graf.
ZL), tereny lasu (symb. graf. ZL), teren objęty ochroną archeologiczną,
Niniejszy podział ma na celu wydzielenie działki gruntu przeznaczonej pod budowę drogi
gminnej ul. Podgórna w Sulęcinku.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 97 a
ustawy o gospodarce nieruchomościami niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej
wiadomości.

Projekt podziału sporządził Pan Zdzisław Kowalski - Geodeta Uprawniony.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej
i katastrze nieruchomości.



Pouczenie

Od niniejsze decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do
organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
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Otrzymują:

1. AlA
2. Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

Do wiadomości:
Pan Zdzisław Kowalski - Geodeta Uprawniony

Sporządził: L.M.


