ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2022
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 2 września 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości na okres 3 lat, stanowiącej
własność Gminy Sulęcin.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 17 uchwały Nr
XX/124/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2012 r., poz. 1322 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do użyczenia na okres 3 lat część nieruchomości gruntowej
oznadzonej działką o numerze 305/2 o powierzchni 30,00 m2, położoną przy Placu Adama
Mickiewicza 5 i Placu Adama Mickiewicza 6 w Sulęcinie, obręb 0047 miasta Sulęcin.
Przeznaczeniem użyczenia jest usytuowanie wiaty śmietnikowej. Przedmiotowa
nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres
21 dni przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
i zamieszczenie na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl., a ponadto informację
o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej o zasięgu obejmującym przynajmniej powiat.

z up. Burmistrza
Sulęcina
Zastępca Burmistrza
Iwona Walczak
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Załącznik do zarządzenia Nr OA.0050.88.2022
Burmistrza Sulęcina
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Sulęcin.

Lp.
1.

Położenie
działki
Sulęcin
(obręb 0047)

Numer
działki
305/2

Pow. użyczenia
(m2)

Opis nieruchomości

Okres
użyczenia

30,00

W ewidencji gruntów i terenów teren zapisany jako B
z przeznaczeniem na postawienie wiaty śmietnikowej. Dla
terenu brak jest opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3 lata

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie na okres 21 dni, tj. od 5 września 2022 r. do 25 września
2022 r.
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