
ZARZĄDZENIE NR 536 / 20

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie: zmiany  Zarządzenia  Nr  512/20  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia
9  października  2020  roku  w  sprawie:zawarcia  na  czas  nieoznaczony
umowy  dzierżawy  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej
w Mysłowicach przy ulicy Ptasiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 11 ust. 1, 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późniejszymi
zmianami)  w  związku  z  Uchwałą  Nr  XXVIII/408/20  Rady  Miasta  Mysłowice  z  dnia
24 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia  na  czas  nieoznaczony  umowy  dzierżawy  nieruchomości  niezabudowanej,
położonej w Mysłowicach przy ulicy Ptasiej, zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 512/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 października 2020 roku
w  sprawie:  zawarcia  na  czas  nieoznaczony  umowy  dzierżawy  nieruchomości
niezabudowanej,  położonej  w  Mysłowicach  przy  ulicy  Ptasiej,  wprowadzić  następujące
zmiany: w załączniku nr 1 do w/w Zarządzenia w miejsce „… oznaczona jako część działki
o  numerze  ewidencyjnym  594/52…”  wprowadzić  „…oznaczona  jako  część  działki
o numerze ewidencyjnym 594/2…”.

§ 2.

Pozostałe  postanowienia  Zarządzenia  Nr  512/20  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia
9 października 2020 roku w sprawie:  zawarcia  na czas  nieoznaczony umowy dzierżawy
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Ptasiej, pozostają bez
zmian.

§ 3.

1. Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam:  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Otrzymują:
1. GN – 3 egz .
2. Or. – a/a


