„ZARZ DZENIE NR 56/2005/IV
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie wydzier awienia nieruchomo ci stanowi cych własno
Miejskiej Pabianice.”

Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603),
Uchwały
Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 wrze nia 2004 r. w sprawie okre lenia zasad nabywania nieruchomo ci na własno
Gminy Miejskiej Pabianice, ich zbywania, zamiany, darowizny, zbywania lokali
mieszkalnych i u ytkowych, oddawania nieruchomo ci w trwały zarz d, obci ania prawami
rzeczowymi ograniczonymi, u yczania, wydzier awiania lub najmu na okres dłu szy ni
3 lata (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 301 poz. 2502) oraz uchwały Nr XXXVI/329/2004
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 pa dziernika 2004 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za dzier aw gruntów stanowi cych własno
Gminy Miejskiej Pabianice
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 348 poz. 3673) zarz dzam, co nast puje:
§ 1. Ustala si wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do wydzier awienia w trybie
bezprzetargowym na okres podany na wykazie, który stanowi zał cznik do niniejszego
zarz dzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 zarz dzenia, podany zostanie do publicznej
wiadomo ci na tablicy ogłosze w gmachu Urz du Miejskiego w Pabianicach na okres 21 dni
od dnia jego wywieszenia.
§ 3. Wykonanie zarz dzenia powierza si Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomo ciami i Urbanistyki Urz du Miejskiego w Pabianicach.
§ 4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.

