
ZARZĄDZENIE NR 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Z DNIA  ...........     2019 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej umowy najmu części 

nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu.

Na podstawie: art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami1) 

oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 161 

z później szymi zmianami2) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zawarcie na okres 

do lat 3, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest powierzchnia 1 m2 zajmowana przez 

automat do sprzedaży zimnych napojów typu „Vending”, zlokalizowana w budynku 

położonym w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2, posadowionym na nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 248/4, obręb 

ewidencyjny 026501_1.0021, Nowe Miasto Nr 21, AM-4, o powierzchni 0,6138 ha, na rzecz 

dotychczasowego najemcy -  Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dla 

przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00033145/7.

§ 2. Zarządzenie traci moc z upływem 1 roku od dnia wejścia w życie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, z 2017 r. 
poz. 1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 81, poz. 125, poz. 15, 
Dz.U z 2017 r., poz. 2405, Dz.U z 2019 r., poz. 1091, poz. 53.


