ZARZĄDZENIE NR 0050/488/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 4 czerwca 2021r.
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków
użyczenia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1, ust. 2
uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządza się, co
następuje:

§ 1.
Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 24.10.2021r. lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w
pierwszym kontenerze po lewej stronie patrząc od ulicy Brzeskiej 26A. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni
i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej lokalu 68,2m², posiada odrębne zasilanie w energię
elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną, wewnętrzną instalację elektryczną, cieplną (grzejniki
elektryczne) i wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na lokal noclegowy.

§ 2.
Informacja o wywieszeniu ww. wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a wykaz o którym mowa
w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§3.
Wszelkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia, opłaty za media, odbiór śmieci oraz
utrzymanie czystości w lokalu i wokół niego oraz podatek od nieruchomości przez cały czas trwania
umowy będzie ponosił Biorący do używania.

§ 4.
Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

