ZARZĄDZENIE NR 190/2022
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gminnej,
obejmującej część działki nr 252/44, ob. Długołęka.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2022 r., poz. 559, ze zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899,
ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i §13 ust. 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. Dolno.
z 2006r. Nr 214 poz. 3067, ze zm.), zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Oddać w użyczenie część nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka
nr 252/44, ob. Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę
wieczystą nr WR1E/00036534/7, obejmującej lokal o powierzchni 15,31 m2,
znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka.
2. Lokal opisany w ust. 1 oddaje się w użyczenie Powiatowi Wrocławskiemu
z przeznaczeniem na utworzenie w gminie Długołęka zamiejscowego Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Długołęka
www.gmina.dlugoleka.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Gminy Długołęka
Joanna Adamek
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UZASADNIENIE
Z inicjatywy Gminy Długołęka oraz Powiatu Wrocławskiego w lokalu użytkowym,
usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy Długołęka zostanie utworzony
punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Funkcjonowanie punktu usprawni załatwianie spraw związanych z rejestracją
i wyrejestrowaniem pojazdów mieszkańcom Gminy Długołęka, jak i innych gmin
powiatu wrocławskiego, dlatego mając na uwadze powyższe wójt gminy Długołęka
wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie lokalu na rzecz Powiatu Wrocławskiego.
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