ZARZĄDZENIE NR 1718.2017
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie 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 z późn. zm.1)), 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. 2147 z późn zm.2)), § 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 Miasta z późn. zm.3) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie do dnia 31 marca 2030 r. część nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Jeleniej, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów jako działki 140/4 i 140/7 w obrębie 19 o łącznej powierzchni 1088 m2 na rzecz Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Jeleniej 1a z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową.
§ 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)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.
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.
3)
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.
2)

Objaśnienie
Z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy
ul. Jeleniej, oznaczonej jako działki 140/4 i 140/7 w obrębie 19 o łącznej powierzchni 1088 m 2
wystąpiło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani Oddział w Zielonej Górze z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Jeleniej 1a, które użycza nieruchomość sąsiednią, oznaczoną jako
działka nr 443.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalony uchwałą nr XL.470.2016
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2119 z dnia
31 października 2016 r.). Zgodnie z tym dokumentem wnioskowana działka położona jest na terenie
oznaczonym symbolem MW/U3 – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo – usługowej.

