ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.50.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce
przeznaczonych do oddania w użyczenie w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do
oddania w użyczenie w 2019 r.
2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.50.2019
Wójta Gminy Gorzyce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

z dnia 8 lutego 2019 r.

BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY GORZYCE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W 2019 r.
Obręb

Powierzchnia

Cel

Uchylsko ul. Wiejska 65, Gmina Gorzyce

17,60 m2

użyczenie

1,41 m2

użyczenie – pom. wspólne

Lokal położony jest w Uchylsku przy ul. Wiejskiej 65. ( działka nr 675/202. obręb Uchylsko,GL1W/00009947/4) na poddaszu budynku gminnego użytkowanego
wspólnie z innym podmiotem. Składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczeń użytkowanych wspólnie ( wc,). Lokal przeznaczony jest pod potrzeby
działalności statutowej Koła Gospodyń Wiejskich. Opłaty – nie dotyczy.
Ustala się termin wynajmu - marzec 2019 roku.
Obręb

Powierzchnia

Cel

Turza ul. Powstańców40, Gmina Gorzyce

44,58 m2

użyczenie

4,65 m2

użyczenie – pom. wspólne

Lokal położony jest w Turzy Śląskiej przy ul. Powstańców 40. ( działka nr 172 obręb Turza, GL1W/00071797/2) na piętrze budynku gminnego użytkowanego
wspólnie z innym podmiotem. Składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczeń użytkowanych wspólnie ( wc,). Lokal przeznaczony jest pod potrzeby
działalności statutowej Koła Gospodyń Wiejskich. Opłaty – nie dotyczy.
Ustala się termin wynajmu - marzec 2019 roku.

Zastrzega się prawo rezygnacji z oddania nieruchomości odpowiednio w użyczenie bez uzasadnionej przyczyny.
Gorzyce, dnia 12-02-2019r.
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