ZARZĄDZENIE NR 62/2021
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1990 z późn. zm.) oraz § 1a Uchwały nr XIX/139/97 Rady Gminy w Zawoni z dnia 13
sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia zabudowanych
i niezabudowanych nieruchomości komunalnych, obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej Uchwałą nr XIII/112/2008
Rady Gminy w Zawoni z dnia 27 marca 2008 r. w związku z Uchwałą Nr XXVI/169/2021
Rady Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej
zlokalizowanej w miejscowości Złotów
- zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia przeznaczonej do
dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na
okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zawoni i na
tablicy ogłoszeń sołectwa, w którym położona jest nieruchomość.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej oraz na stronie: https://zawonia.pl/19/strona-glowna.html.
Treść wykazu na stronie: https://bip.zawonia.pl/7/strona-glowna-bip.html
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

