
ZARZĄDZENIE NR 204/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych 
na terenie miasta i gminy Żarów,  przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym: (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 11 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "o 
gospodarce nieruchomościami" (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami), Uchwały 
Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie "określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy 
lata" zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe niezabudowane  wymienione  w wykazie  
stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie na okres 21 dni oraz w internecie.

§ 3. Realizację zarządzenia powierzam Waldemarowi Chodorowskiemu, inspektorowi Referatu Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej.

§ 4.   Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki 
Przestrzennej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza
Miasta Ż a r ó w z dnia 10 grudnia 2019 r.

W wykazie Nr 1 do zarządzenia zostały zamieszczone działki przeznaczone do

dzierżawy.

1. Działka nr 329/32 o powierzchni 16,80 m2 położona w Żarowie,

2. Działka nr 375/56 o powierzchni 15,00 m2 położona w Żarowie,

3. Działka nr 184 o powierzchni 17,11 m2 położona w Żarowie,

4. Działka nr 189/19 o powierzchni 6,16 m2 położona w Żarowie,

5. Działka nr 79 o powierzchni 690,00 m2 położona Mrowinach,

6. Działka nr 950/13 o powierzchni 40,00 m2 położona w Żarowie,

7. Działka nr 436/5 o powierzchni 24,96 m2 położona w Imbramowicach,

8. Działka nr 63/13 o powierzchni 650,00 m2 położona w Zastrużu,

9. Działka nr 63/13 o powierzchni 743,00 m2 położona w Zastrużu,

10. Działka nr 63/1 o powierzchni 1693,00 m2 położona w Zastrużu.
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