
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.60.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce 
przeznaczonych do oddania w użyczenie

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 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych 
do oddania w użyczenie. 

2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH MIENIEM KOMUNALNYM GMINY GORZYCE   PRZEZNACZONYCH  
DO ODDANIA W UŻYCZENIE  .  

Obręb Nr
mapy

Nr
działki

Powierzchnia
[ha]

Nr Księgi 
wieczystej

Informacja o
przeznaczeniu do zbycia

lub oddania w
użytkowanie, najem,

dzierżawę lub użyczenie

Cena/ wysokość opłat z
tytułu użytkowania, najmu,

dzierżawy

Termin 
zagospodarowania,
termin wnoszenia

opłat, zasady
aktualizacji opłat

Gorzyce 9 226/13 część z 0,9756 ha GL1W/00072733/3 użyczenie nie dotyczy nie dotyczy

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób zagospodarowania:   Działka położona jest w Gorzycach  na zbiegu ulic:  Raciborskiej i Bogumińskiej. Użytek 
gruntu: Bi (inne tereny zabudowane).
W użyczenie oddana zastanie część w/w działki, na której urządzony został kompleks sportowy w skład którego wchodzą m.in. boisko wielofunkcyjne, skocznia do 
skoku w dal wraz z bieżnią.  Powierzchnia, która oddana zostanie w użyczenie to 0,4160 ha.
Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce:
- podstawowe przeznaczenie to usługi publiczne z zakresu: oświaty, kultury oraz obiekty i urządzenia sportu i  rekreacji,
- uzupełniające przeznaczenie to: obiekty administracyjne, socjalne; usługi handlu, gastronomii;  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; drogi wewnętrzne, 
dojścia, parkingi; budynki pomocnicze, garaże, zieleń urządzona; obiekty małej architektury.

 Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z oddania w użyczenie z uzasadnionej przyczyny. 

Wykaz wywiesza się w dniu  12.03.2019r.  na okres 21 dni.  

Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.60.2019

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 7 marca 2019 r.
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