Zarządzenie nr 14/2020
Starosty Lublinieckiego
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Lublińcu, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 3015/91 na karcie mapy 6 obręb Lubliniec, której prawo
własności zostało ujawnione w księdze wieczystej nr CZ1L/00000368/8 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Lublińcu
Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 ze zm.), zarządzenia nr 19/20 Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia zgody Staroście Lublinieckiemu na zbycie z drodze darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lublińcu oraz § 8 ust. 1 pkt 9 lit. b Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 700/CXXVIII/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 września 2017 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublińcu zarządzam,
co następuje:
§1
Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny, nieruchomość gruntową stanowiącą
własność Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 3015/91 na karcie mapy 6 obręb Lubliniec o pow. 0,0586 ha, ujawnionej w księdze
wieczystej nr CZ1L/00000368/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu.
§2
Zamiar zbycia w drodze darowizny nieruchomości podać do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7 wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny,
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu
wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu i na stronie internetowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi
Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem.
§5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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