ZARZĄDZENIE NR 341/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 332/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim
przy ul. Sudeckiej 9, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z 21 dnia sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr
XXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
będących własnością Gminy oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (DZ. Urz. Woj. Dol.
z 2005 r. Nr 61, poz. 1322 ze zmianami) – Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 332/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie
przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy
ul. Sudeckiej 9, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przeznaczyć do użyczenia na okres trzech lat na rzecz spółki z o.o. Stroński Park Aktywności „Jaskinia
Niedźwiedzia” z siedzibą w Stroniu Śląskim, część nieruchomości zabudowanej budynkiem sanitarno-szatniowym
o pow. zabudowy 129,70 m2i pow. użytkowej 99,10 m2oraz boiskami sportowymi wybudowanymi w ramach
programu „Moje boisko ORLIK 2012” znajdującymi się na części działki oznaczonej nr geodezyjnym 559/3 (AM11) o pow. 13540 m2, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 9 na cele związane z działalnością
sportową”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 roku.

Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
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