ZARZĄDZENIE NR 107/2018
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących
w posiadaniu gminy Śrem
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.1)),
art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.2)) oraz §10
uchwały nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 695) zarządzam,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 181/2014 Burmistrza Śremu z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich
części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem
§5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Pełnomocnicy przedstawiają Burmistrzowi Śremu propozycje
wynajmu w odniesieniu do zasobu nieruchomości będącego w ich
dyspozycji
z jednoczesnym
określeniem
przedmiotu
najmu,
planowanego trybu oddania w najem, a w przypadkach określonych
w §12 i §14 również proponowaną wysokość stawki czynszowej.
2. W odniesieniu do nieruchomości obsługiwanych przez Urząd
Miejski w Śremie propozycje wynajmu przygotowywane są na
podstawie zgłoszeń przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego tj.:
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Pion Edukacji i Usług
Społecznych i Pion Skarbu Gminy, w zakresie majątku, który został im
przekazany do dyspozycji.
3. Akceptacja propozycji oddania w najem danej nieruchomości przez
Burmistrza Śremu stanowi podstawę wszczęcia procedury wynajmu.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,
poz. 1349 i poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.50, poz. 650,
poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669 i poz. 1716
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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