ZARZĄDZENIE NR 1600.2017
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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.
1)
poz. 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
2)
Prezydenta Miasta z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 31 grudnia 2027 r. okresu obowiązywania umowy
użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 10,
oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka 56/2 w obrębie 19 o powierzchni 1461 m

2

na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Generała
Józefa Bema 32-34 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta.
§ 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. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820,
1509, 1529, 1566 i 1595.
2)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 22.2013.K z dnia 25 lipca 2013 r. oraz nr 24.2017.K
z dnia 5 września 2017 r.

