
Zarządzenie Nr Or.0050.30.2012  
Wójta Gminy Walce 

z dnia 19 czerwca 2012 r. 
w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu nieruchomości 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  – tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603  – tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami ) w wykonaniu uchwał Rady Gminy w Walcach: 
 

• Uchwała Nr  XV / 98 / 2012 Rady Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przedłużenia umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce oraz 

• Uchwała Nr  XV / 99 / 2012 Rady Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas 
oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce 

 
zarządzam, co następuje : 

 
§ 1 

Przeznacza się do najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstępuje się 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wykazane 
w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.  
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

    Wójt Gminy 
    (-) Bernard Kubata 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Walce Nr Or.0050.30.2012 z dnia 19 czerwca 
2012 roku 
 
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:   

 

L.p Obr ęb Nr mapy Nr działki Powierzchnia Nr Ksi ęgi 
Wieczystej 

1 Rozkochów 2 89/4 0,0910 48260/ST 

2 Rozkochów 2 89/6 0,1071 48260/ST 

3 Rozkochów 2 93/7 0,1065 48260/ST 

4 Rozkochów 4 756 0,4070 41468/ST 

 
 
 

 
 


