Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 09 stycznia 2018r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego
nr 3, położonego w Lesznie przy ul. Por. Leona Włodarczaka 25.
Na podstawie art. 11 ust.1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.4 ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz
Zarządzenia Nr 629/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. i Zarządzenia
Prezydenta Miasta Leszna nr 197/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przekazania lokali
mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym położonym w Lesznie przy ul. Włodarczaka nr 25, 27, 29, 31, 33, 35 celem bieżącego
administrowania lokalami.
z a r z ą d z a m:
§1
Wynająć na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, stanowiący własność Skarbu Państwa
lokal mieszkalny nr 3 kl. 25 o pow. 45,77 m2, poł. w budynku mieszczącym się w Lesznie przy
ul. Por. Leona Włodarczaka nr 25, wraz z udziałem wynoszącym 4577/300640 w części wspólnej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 14/17 i nr 15/39 o łącznej
pow. 0.2207 ha, ark. mapy 91, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00022462/6, prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na rzecz osoby stale zajmującej przedmiotowy lokal , na warunkach
określonych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zawarcie umowy najmu powierza się Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych w Lesznie .
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres
21 dni, z równoczesnym podaniem informacji o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna
www.bip.leszno.pl
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