
WÓJT GMINY ŚWILCZA
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 131. 2017

Wójta Gminy Świ1cza

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Świ1cza, oraz sporządzenia

i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot użyczenia.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, Gminnemu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Świlczy z siedzibą w Trzcianie, na czas nieoznaczony, nieruchomość stanowiącą własność

Gminy Świlcza opisaną w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na
okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świ1cza, zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu, a także zamieszczenie informacji o sporządzeniu wykazu w
Gazecie Wyborczej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



•

Załącznik do Zarządzen ia

Nr 131 Wójta Gminy Świlcza

z dnia 31 sierpnia 2017r .

RGP .6845.6.2017
WYKAZ

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Świłcza, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, Gminnemu Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Świłczy z siedzibą w Trzcianie.

L.p I Nr działki Położenie Powierzchnia Księga wieczysta Opis nieruchomości Wartość

boisko sportowe
budynek

szatniowy

903/10 Trzciana 2.9638 ha RZ 1Z/OO 15251 0/4 Nieruchomość zabudowana obiektem sportowym GOSiR t.j.

boiskiem sportowym z płytą główną o wymiarach 105,00 m XII 565 243,57 zł

67,00 m, bieżnią 6 torową do biegu na 400 m, 631 113,93 zł

dwukondygnacyjnym budynkiem szatniowym o powierzchni

użytkowej wynoszącej 348,98 m2 i kubaturze wynoszącej

l 762,00 m", zrealizowanym zgodnie z obowiązującymi dla tej

nieruchomości ustaleniami planu zagospodarowania

przestrzennego , oraz decyzji ustalającej warunki Jej

zagospodarowania.

Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z .2016 r. poz. 2147 ze zm.) niniejszy wykaz publikuje się na okres 21 dni , t .j. od dnia 05.09.2017 r. do
26 .09 .2017 r.


