ZARZĄDZENIE Nr 148/GNP/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle
w rejonie ul. Łukasiewicza i ul. Głównej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn.zm.1), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 22042 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu na okres do 1 roku:
1) nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położoną
w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Koźle, przy ul. Łukasiewicza, oznaczoną jako część działki nr 1655
o powierzchni 0,0752 ha,
2) nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położoną
w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Koźle, przy ul. Głównej, oznaczoną jako część działki nr 1263/5
o powierzchni 0,0012 ha.
§ 2. Użyczenie nieruchomości, o których mowa w § 1, nastąpi celem realizacji zadania pn. „Przebudowa
przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna w Kędzierzynie-Koźlu”.
§ 3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie,
będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia, obejmujący nieruchomości wskazane w § 1.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego, który informację o realizacji niniejszego zarządzenia złoży w trybie określonym
w § 41 ust 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Tekst zarządzenia sporządzono w 2 egzemplarzach.
3. Zarządzenie podlega udostępnieniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. Wykaz, o którym mowa w § 3, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17 oraz udostępnieniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w § 3, podlega ogłoszeniu
w prasie lokalnej.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r.
poz.270.

2

