
 

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.61.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 12 maja 2021 roku 

 

w sprawie zmiany zarządzenia WSO.0050.157.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz  

z dnia 30 czerwca 2011 roku. 

 

 

Na podstawie: 

1. art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym                   

(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.)., 

2. art. 37, art. 38, art. 39, art. 40 i art 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).  

3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.              

poz.   1490 z późn. zm.).  

4. § 5 uchwały nr XXXI/240/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.09.2004r.                      

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i o obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz.Urz.Woj.Wielk.                

z 2005r., nr 29, poz. 749 ) zmienionej uchwałą nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej                            

w Swarzędzu z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/2004 Rady 

Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.09.2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, 

zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania                  

na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007r., nr 159, poz. 3450) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

Zmienia się treść Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Swarzędz, stanowiącego załącznik numer 3 do Zarządzenia numer  

WSO.00.50.157.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz, Regulaminu rokowań                      

na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Swarzędz, Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem  nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Swarzędz, w ten sposób, że 



w Rozdziale I Zasady ogólne w ustępie 4, po punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem                          

i wprowadza się punkt 4, któremu nadaje się następującą treść:  

„4) za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz lub upoważnionego przez niego Zastępcy                 

w przypadkach przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat 

dopuszcza się przeprowadzenie przetargu w terminie krótszym niż 30 dni od dnia zdjęcia z tablicy 

ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, przy czym termin                       

ten nie może być krótszy niż 7 dni.”. 

§ 2 

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 


