UCHWAŁA NR 139/2017
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 4 września 2017 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego,
przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935),
art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820 i poz. 1509), Zarząd
Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§1
Sporządza się wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie
P-13 jako działka nr 5/1 o powierzchni 0,0696 ha, objętej księgą wieczystą
Nr LD1P/00002648/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonych
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
(załącznik Nr 1 – stanowiący integralną część niniejszej uchwały).
§2
Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wywieszenia
wykazu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na okres 21 dni, a także
zamieszczenia na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz
do publikacji informacji o zamieszczonym wykazie w prasie lokalnej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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