ZARZĄDZENIE NR 205/2019
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 24 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia
Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 40, poz. 670 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Słubic Nr 158/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia wprowadza się następujące
zmiany:
1) zmienia się treść § 1 ust. 4 w/w zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:
,,Przeznaczenie działki: działka znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice uchwalonym uchwałą
Rady Miejskiej w Słubicach nr LVI/439/2018 z dnia 27 września 2018 r. działka o nr ew. 166/7
obręb 1 m. Słubice znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem „MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej”, w ramach której dopuszcza się lokalizację:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) zabudowy zagrodowej poza granicami miasta Słubice,
3) zabudowy usługowej – handel, bankowość, gastronomia, usługi zdrowia, usługi kultury
i oświaty, usługi sportu i rekreacji,
4) obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni uporządkowanej,
5) obiektów innych usług wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego."
§ 2. Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 na okres 21 dni,
tj. od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. oraz na stronie bip.slubice.pl
i www.slubice.pl. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w Gazecie Wyborczej.
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§ 3. Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

naczelnikowi

Wydziału

Gospodarowania

Nieruchomościami i Architektury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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