ZARZĄDZENIE nr 201.2019
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej
w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 18, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.)
Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:
§ 1.
W zarządzeniu nr 2562.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Użyczyć Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie na czas
nieoznaczony nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 29/1 obręb 107
o powierzchni 0,0889 ha, położoną w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9, opisaną
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia oraz w wykazie elementów
wchodzących w skład nieruchomości stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.”;
2) załącznik nr 1 – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) dodaje się załącznik nr 2 – Wykaz elementów wchodzących w skład nieruchomości – w brzmieniu
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Wykazy, o których mowa w § 1 ust. 1 należy podać do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy na okres 21 dni.
2. Informację o wywieszeniu wykazów należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
Skarbnikowi Miasta oraz Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5.
Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
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