Uchwała Nr 453/246/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.03. 2009 roku
w sprawie
oddania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na czas nieoznaczony i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), § 3 i § 5 Zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego (uchwała nr 2884/215/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku)

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a

§ 1
Oddaje się w użytkowanie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, nieruchomość zabudowaną o wartości powyżej 250 000 EURO, położoną w Chorzowie przy ul. Parkowej 25, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 1173/59, 1174/59, 1176/68, 1177/68, 1180/92, 1181/92, 1185/92, 1192/92, 1193/92, 1200/92 – KW nr KA1C/00006050/1, działki nr: 1201/99, 1202/99, 1207/101, 1208/101 – KW nr KA1C/00005451/5, działki nr: 801/105, 1209/104, 1222/120 – KW nr KA1C/00003402/3 oraz działka nr 1223/121 – KW nr KA1C/00003410/2, o łącznej powierzchni 22,7029 ha, stanowiące własność Województwa Śląskiego.
	Ustala się wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości opisanej w ust. 1 na kwotę 13.976,45 zł netto.
	Opłata roczna, o której mowa w ust. 3, będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
	Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1.	Bogusław Śmigielski	  - Marszałek	 	…………..........................
2.	Zbyszek Zaborowski	  - Wicemarszałek	………..............................
3.	Adam Stach	 	  - Wicemarszałek	…......................................
4.	Mariusz Kleszczewski  - Członek Zarządu	…......................................
5.	Piotr Spyra 		  - Członek Zarządu	..........................................

