ZARZĄDZENIE NR 463.2017
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zielona Góra w statusie miejskim.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
1)
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art. 25
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2)
2147 z późn. zm. ), § 1 pkt 6, § 2 pkt 1 lit. a i § 3 pkt 1 zarządzenia nr 15.2013.K Prezydenta Miasta
Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw
oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta
3)
Miasta z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 1 roku nieruchomość oznaczoną
2

w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 230/2 i 230/3 o łącznej pow. 1000 m obręb 0054,
położoną w Zielonej Górze przy ul. Stary Kisielin – Św. Floriana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z przeznaczeniem na parking przy kościele.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta,
dyrektorowi

Departamentu

Przedsiębiorczości

i

Gospodarki

Komunalnej

oraz

dyrektorowi

Komunalnego Zakładu Gospodarczego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624.
3)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 22.2013.K z dnia 25 lipca 2013 r.
2)

Objaśnienie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zielonej Górze zwróciła się
z prośbą o użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Stary
Kisielin - Św. Floriana 2 oznaczonej geodezyjnie nr działek 230/2 i 230/3 o łącznej pow. 1000 m

2

w celu wykorzystania na parking przy kościele. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy
o statucie miejskim, w chwili obecnej teren jest utwardzony i służy jako parking dla mieszkańców
korzystających z placu rekreacyjnego czy też jako parking przy kościele.
W związku z powyższym, przeznacza się niniejszą nieruchomość do oddania w użyczenie, na
okres 1 roku na wskazany cel.

