ZARZĄDZENIE NR 97/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1515 z 2015 r.), art. 13 ust 1 oraz art. 25 ust 1 i
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1774 ), zarządza się co następuje:
§ 1
Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat, pomieszczenie
gospodarcze w granicach działki nr 463/33, obręb Stare Miasto dla której Sąd
Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi KW nr SW1D/00014698/2, stanowiące
własność Gminy Niemcza, wymienionej w Wykazie który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza oraz podlega podaniu do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie w prasie i
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2021 r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 97/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w
Niemczy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości:

2.

Powierzchnia w ha:

Opis
463/33 obręb Stare Miasto
36,7 m²

3.

Nr księgi wieczystej:
SW1D/00014698/2

4.

Położenie nieruchomości:
Niemcza

5.

Opis nieruchomości:
Pomieszczenie gospodarcze o pow. 36,7 m² z
dostępem do drogi gminnej.

6.

Forma zbycia:

Umowa użyczenia w drodze bezprzetargowej

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 6 sierpnia 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021 r na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza oraz udostępnieniu do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.

