ZARZĄDZENIE NR 603.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 08 czerwca 2018 r.
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
1)
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art.
23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
2)
poz. 121,50 z późn. zm. ), § 17 uchwały nr XXXV/483/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz. Urz. Woj.
3)
Lubus. Nr 136, poz. 2180 z późn. zm. ) oraz § 1 pkt 19, § 2 pkt 1, lit. b 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
4)
Lesickiemu – II zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. lokal
2

użytkowy o pow. 33,50m w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 17 w Zielonej Górze położony na
działce oznaczonej numerem geodezyjnym 292 w obrębie 30 na rzecz dotychczasowego najemcy –
BlackCatSeo Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości
i Gospodarki Komunalnej oraz dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
§ 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 2018 r. poz. 1000.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 1000.
3)
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 70, poz.974 i nr 127, poz. 1653 oraz
z 2010 r. Nr 45, poz. 653.
4)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 22.2013.K z dnia 25 lipca 2013 r., nr 24.2017.K z dnia 5
września 2017 r. oraz nr 13.2018.K z dnia 24 maja 2018 r.
2)

