
Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Słupca

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości,
stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz.  1372./,  art.  35 ust.  1 i ust.  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm/1 oraz Uchwały Nr
XIV/73/15 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określania zasad
nabycia,  zbycia  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  wynajmowania
zarządza się, co następuje:

§1. 1.  Przeznacza się  do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość
składającą się z części działki o numerze ewidencyjnym 431/17 o pow. 1,8209 ha i części
działki  o  numerze  ewidencyjnym 431/18 o pow. 1,2145 ha  położonej  w obrębie  Cienin
Zaborny, opisaną w KW nr KN1S/00022065/1.

2.  Nieruchomość  wymieniona  w  §1  stanowi  własność  Gminy  Słupca,  a  szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości, zawiera wykaz oraz mapa poglądowa,
stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 ust. 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Słupca,  ul.  Sienkiewicza  16,  62-400  Słupca,  a  informacje
o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej, na stronie internetowej urzędu tj. www.gmina.slupca.pl oraz BIP.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Słupca
Grażyna Kazuś

__________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11,  poz. 234, poz. 1551, poz. 1561.
(Zatwierdzono pod względem redakcyjno-prawnym
…............................................ - podpis radcy prawnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Słupca

z dnia 18 października 2021 roku


