ZARZĄDZENIE NR 161/2022
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka
przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w obrębie wsi
Długołęka.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899, ze zm.) w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLIV/735/2006
Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 214, poz. 3067 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania
w użyczenie. Nieruchomość położona jest we wsi Długołęka.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia zawarty jest w załączniku do
zarządzenia, stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega:
1) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka przez
okres 21 dni, tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.;
2) przekazaniu do Biura Rady Gminy Długołęka;
3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń we wsi Długołęka;
4) zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Długołęka.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1 zarządzenia,
podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 161/2022
Wójta Gminy Długołęka
z dnia 10 maja 2022 r.

Położenie
i nr
działki

Powierzch
nia
przeznacz
ona do
oddania w
użyczenie

Działka
nr
252/44
obręb
Długołęk
a
15,31 m2

Opis przedmiotu
użyczenia i cel
użyczenia

Przeznaczen
ie
nieruchomo
ści

Przedmiotem
użyczenia jest lokal,
usytuowany w
budynku Urzędu
Gminy Długołęka o
powierzchni 15,31
m2, zlokalizowany na
parterze (korytarz)
wskazanego budynku
Cel użyczenia:
utworzenie w gminie
Długołęka
zamiejscowego
Wydziału
Komunikacji
Starostwa
Powiatowego we
Wrocławiu

1U - tereny
zabudowy
usługowej usługi
publiczne

Okres
użyczen
ia

czas
oznaczo
ny do
36
miesięc
y

Numer
księgi
wieczyst
ej

WR1E/0
0036534
/7

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące użyczenia można uzyskać
18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23.

w pok.

nr
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