Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 142/2021
Wójta Gminy Rychliki
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w użyczenie i dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) - zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuję sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia
Nr 137/2021 Wójta Gminy Rychliki z dnia 2 grudnia 2021 roku, w sprawie: w sprawie:
przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej nr 5/67 obręb Krupin,
stanowiącej własność Gminy na czas oznaczony do 3 lat oraz przeznaczenia do przekazania w
dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 217/5, obręb Jelonki, stanowiącej własność
Gminy na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu tych nieruchomości
do oddania w dzierżawę, w sposób następujący:
- w załączniku nr 1 tabeli kolumna dotycząca „terminu zagospodarowania części działki nr 5/67
obręb Krupin do dnia 30.09.2023 r., zastępuję się zapisem:
- „termin trwania umowy do dnia 30.09.2024 r.”
- po kolumnie termin umowy, dodaje się kolumnę o treści: „termin zagospodarowania
nieruchomości - niezwłocznie”.
- w załączniku nr 2 tabeli: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie, zastępuje się
zapisem: „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę”.
- w załączniku nr 2 tabeli kolumna dotycząca „terminu zagospodarowania części działki nr
217/5 obręb Jelonki do dnia 31.12.2023 r., zastępuje się zapisem
- „termin trwania umowy do dnia 30.12.2024 r.”
- po kolumnie termin umowy, dodaje się kolumnę o treści: „termin zagospodarowania
nieruchomości - niezwłocznie”.
2. Pozostałe zapisy treści wykazu pozostają bez zmian.
§ 2.
Treść sprostowania podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i sołectwa Krupin Kiersity i Jelonki oraz publikację
na stronie internetowej: BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy
Rychliki: www.rychliki.pl.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d.s. nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy Rychliki
/-/ Zbigniew Lichuszewski

