ZARZĄDZENIE NR 4/2009
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 9 stycznia 2009r.
w sprawie:ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie
na czas określony 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka 665/3 obr. 1 o pow. 5 ha położonej w Kowarach przy
ul. Karkonoskiej, na której znajdują się dwa zbiorniki wodne z wyspą, dwa budynki
gospodarcze oraz urządzenia(pomosty, mostek, amfiteatr), z przeznaczeniem na
działalność wielofunkcyjnego ośrodka usługowo-rekreacyjnego z urządzonym
kąpieliskiem i usługami komercyjnymi.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 13, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1,art. 39 ust. 1,
art.40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXIII/164/08 Rady Miejskiej w
Kowarach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres 30 lat, zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam I (pierwszy) przetarg pisemny nieograniczony na ustalenie dzierżawcy na czas określony
– 30 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 665/3
obr.1 o pow. 5 ha położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej, na której znajdują się dwa
zbiorniki wodne z wyspą, dwa budynki gospodarcze oraz urządzenia(pomosty, mostek, amfiteatr),
z przeznaczeniem na działalność wielofunkcyjnego ośrodka usługowo-rekreacyjnego z urządzonym
kąpieliskiem i usługami komercyjnymi.
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1, regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2.
§2
Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
oraz regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

