
Zarządzenie nr 249/2022
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie
bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583, 1005, 1079, 1561) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846).

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
zarządza, co następuje:

§1.Przeznacza  się  do  użyczenia  w trybie  bezprzetargowym nieruchomość,  wymienioną  w
wykazie, stanowiącym załącznik niniejszego Zarządzenia.

§2.Wykaz, o którym mowa w §1 stanowi integralną część zarządzenia i podlega wywieszeniu
na  okres  21  dni  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Aleksandrowie  Łódzkim  Plac
Kościuszki  2  (  tablica  ogłoszeń),  w prasie  lokalnej  oraz  na  stronie  internetowej  i  BIP
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

§3.Wykonanie  zarządzenia  powierzam się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki
Przestrzennej.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia nr249/2022
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 

z dnia 19 grudnia 2022 roku

ogłasza
 wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Położenie 
Nieruchomości 

Nr działki,
powierzchnia

opis

Nr księgi
wieczystej Przeznaczenie w pzp/cel 

Czas trwania
użyczenia/

wysokość opłat

Aleksandrów
Łódzki

 ul. Ogrodowa 10
obręb A-3

56-0,0744ha

Nieruchomość zabu-
dowana  budynkiem
murowanym, jedno-
kondygnacyjnym i
gospodarczym.

LD1G
/00038359/4

D26MN,U-teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub 
usługowej
Użyczenie nieruchomości 
na cele statutowe związane
z działalnością- 
Towarzystwa Śpiewaczego
im. Stanisława Moniuszki.

3 lata,
użyczenie bezpłatne

Niniejszy  wykaz  podlega  wywieszeniu  w  siedzibie  Urzędu  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, BIP Urzędu na okres od dnia 19 grudnia 2022r. do dnia
10 stycznia 2023r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54.

Aleksandrów Łódzki 19 grudnia 2022 roku.
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	Nr księgi wieczystej

