Zarzadzenie Nr 1/2018
pow. wloclawski

z dnia 02 stycznia 2018 roku
w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Gminy Kowal,
przeznaczonej do dzierzawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w zwiqzku
z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
zarzjjdzam, co nast^puje:

§ 1. Przeznaczam do dzierzawy w trybie bezprzetargowym nieruchomosc polozona
w miejscowosci Debniaki, bedaca^ wlasnoscia Gminy Kowal, ktora zostala szczegolowo
opisana w wykazie stanowiacym zalacznik do niniejszego zarz^dzenia.

§ 2. Wykaz, o ktorym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzedu Gminy w Kowalu i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu oraz na stronie internetowej: www.gminakowal.pl. Ponadto informacje
o zamieszczeniu tego wykazu podaje sie^ do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie
w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogloszen w miejscowosci Debniaki.

§ 3. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kowal.
§ 4. Zarzaxlzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Kowalu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wlasciwy organ
sporz^dza i podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych
do zbycia, do oddania w uzytkowanie, najem, dzierzawe lub uzyczenie. Wykaz
ten wywiesza si^ na okres 21 dni w siedzibie wlasciwego urzedu, a takze zamieszcza si^
na jego stronach internetowych. Informacje o zamieszczeniu wykazu wlasciwy organ podaje
do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmuj^cym
co najmniej powiat, na terenie ktorego polozona jest nieruchomosc oraz w inny sposob
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.
W zwi^zku z powyzszym podpisanie niniejszego zarz^dzenia jest zasadne.
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