Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,
położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki
nr 89 z arkusza mapy 1 o pow. 0,011566 ha
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa zarządza,
co następuje:
§1.
Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa została przeznaczona do oddania w użyczenie
nieruchomość wymieniona w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy, z nadzoru Zastępcy Wójta Gminy
Dąbrowa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
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Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.196.2019
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r.

WYKAZ
dot. nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część
działki nr 89 z arkusza mapy 1 o pow. 0,011566 ha
Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Gmina Dąbrowa,
obręb Lipowa
przy ulicy Dębowej
2

Część działki
nr 89 z arkusza
mapy 1

Łączna
powierzchnia
działki wynosi
0,6100 ha,
do oddania
w użyczenie
0,011566 ha
tj. 115,66 m²

OP1O/00107943/7

Nieruchomość
zabudowana jest
parterowym budynkiem,
część przeznaczona
do użyczenia tj.115,66 m²
- część budynku, przy
zapewnieniu swobodnego
dostępu do w/w części
budynku,
z zastrzeżeniem,
że z Nieruchomości mogą
również korzystać osoby
trzecie.

Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy działka
położona jest na terenie zabudowy
mieszkaniowo – usługowej
oznaczonej symbolem 5.4MU

Okres oddania
w użyczenie
obejmuje czas
nie oznaczony.

Nieruchomość przeznaczona
do oddania w użyczenie
na potrzeby społeczne Parafii
Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca
w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka
62, 49-120 Dąbrowa.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 19.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy pod adresem www.gminadabrowa.pl,
a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Termin wywieszenia wykazu:
1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 19.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.;
2) publikacja w BIP: 19.09.2019 r.;
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 19.09.2019 r.;
4) publikacja w prasie:19.09.2019 r.
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