
Zarządzenie nr 119/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 08 lipca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz.559 ze zm.),  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1899), uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r.  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie oraz 

zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej  

w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Międzylesie, Zarządzenia nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia  

28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele 

nierolnicze i Zarządzenia nr 120/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia  

18 października 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na 

cele rolne stanowiących własność Gminy Międzylesie – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości 

gruntowe położone w miejscowościach: Długopole Górne, Goworów, Gajnik, Gniewoszów, Międzylesie,  

Nagodzice, Smreczyna, Pisary wykazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie t.j. od dnia 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. (włącznie), a ponadto informację o wykazie 

umieszcza się w dzienniku www.dkl24.pl (Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny 

Sygn. Akt Ns. Rej. Pr. 1/16 z dn. 19.02.2016 r. w sprawie wpisu do rejestru dzienników i czasopism tytułu 

www.dkl24.pl), a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl oraz bip.miedzylesie.pl.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG. 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Międzylesie, dnia 08 lipca 2022 r. 

          

 

 

 
BURMISTRZ 

 

/-/ Tomasz Korczak 

http://www.miedzylesie.pl/

