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Gołubia-Dobrzynia ZARZĄDZENIE NR141/2019"M Wewsko-pomors BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 506 ze zm.)
oraz art.25 ust. 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204 ze.zm.?)
zarządzasię, co następuje:

$ 1. Wydzierżawić w drodze bezprzetargowej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym
16/7 o powierzchni 30m”, położonej w Golubiu-Dobrzyniu, obr.VIII, zapisanej. wKW Nr
TO1G/00019131/1 - na okres do trzech miesięcy.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.
$ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mihsta Golubia-
D4b ia

D Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U.z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2018 r., poz.2348 oraz z 2019 r., poz. 270,
poz. 492,poz. 801, poz. 1309, poz.1589 i poz. 1716)
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Uzasadnienie

Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pani Grażyny Bartoszewskiej w sprawie przepisania umowy
dzierżawy części działki o nr geod. 16/7 w obrębie III, o pow. 30m2. Wydzierżawiony teren ma być

przeznaczony pod garaż przy ul.Gagarina. Na wydzierżawienie wnioskowanego terenu nie zostały
złożone żadne inne wnioski.

Przedmiotowy wniosek został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji infrastruktury

w dniu 03.12.2019 r., ma którym to, członkowie Komisji wyrazili pozytywnąopinię.
Wobec powyższego wpierwszym etapie nastąpiło wypowiedzenie umowy dzierżawy prze Panią

Grażyna Bartoszewską a następnie złożenie wniosku przez Pana Jana Rumińskiego o wydzierżawienie
ternu pod garażem z terminem wydzierżawienia do trzech miesięcy. Po okresie trzech miesięcy, będzie
mogła zostać podjęta stosowana uchwała o przedłużeniu dzierżawy.

Po przeanalizowaniu sprawy postanowiono wyrazić zgodę na powyższe.
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