
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umów najmu lokali mieszkalnych w budynku posadowionym na 
nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 634 położonej w Iłowej oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 11 ust. 2 i art. 37 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Staroście Żagańskiemu na zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku 
posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 634 o pow. 
0,1201 ha położonej w obrębie 0001 miasta Iłowa, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze 
ZG1G/00019315/5: 

1) lokalu mieszkalnego numer 1 położonego na I piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, o pow. 
użytkowej 63,9 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza oraz pomieszczeń 
przynależnych, tj. piwnicy o pow. użytkowej 21,5 m2 i pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej 8,2 m2 

wraz z udziałem 210/1000 w nieruchomości wspólnej, 

2) lokalu mieszkalnego numer 2 położonego na I piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, o pow. 
użytkowej 51,2 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza oraz pomieszczeń 
przynależnych, tj. piwnicy o pow. użytkowej 6,8 m2 i dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. użytkowej 4,4 
m2 i 8,5 m2 wraz z udziałem 159/1000 w nieruchomości wspólnej, 

3) lokalu mieszkalnego numer 3 położonego na II piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, o pow. 
użytkowej 88,7 m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i korytarza oraz pomieszczeń 
przynależnych, tj. piwnicy o pow. użytkowej 9,9 m2 i trzech pomieszczeń gospodarczych o pow. użytkowej 4,5 
m2, 8,1 m2 i 8,1 m2 wraz z udziałem 267/1000 w nieruchomości wspólnej, 

- oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

§ 2. Zawarcie umów najmu, o których mowa w § 1 nastąpi na czas nieoznaczony z dotychczasowymi 
najemcami. 

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Staroście Żagańskiemu wykonującemu zadanie z zakresu 
administracji rządowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Zarządzenie traci moc po upływie 1 roku od dnia podpisania. 

 

   

Wojewoda Lubuski 
 
 

Władysław Dajczak 

 
1) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815,  poz. 1551, poz. 1561. 
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