Zarządzenie Nr 108/2022
WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.
559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 i z 2022 r. poz. 1846) zarządza
się, co następuje:
§1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w użyczenie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Skierniewice na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Gminy Skierniewice.
2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu
obejmującym powiat skierniewicki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2022
Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 21 września 2022 r.
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Wójt Gminy Skierniewice działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 i z 2022 r. poz. 1846/ podaje do publicznej wiadomości
na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Lp.

1

Oznaczenie
nieruchomości wg księgi
wieczystej
i katastru nieruchomości
Działka nr 1564, położona
w obrębie ewidencyjnym
nr 0007 Miedniewice,
księga wieczysta nr
LD1H/00005703/2

Pow.
w
ha

1,88

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Minimalna wysokość opłat i terminy ich
wnoszenie

Przedmiotem użyczenia jest lokal użytkowy,
położony w budynku przedszkola
w Miedniewicach o łącznej powierzchni
50,21 m2.

Lokal użytkowy z przeznaczeniem
na prowadzenie filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Skierniewicach z siedzibą
w Dębowej Górze.

Biorący do używania będzie obciążany
kwartalnie kosztami zużycia ogrzewania, energii
elektrycznej oraz wody proporcjonalnie
do zajmowanej powierzchni.

Termin i forma
zagospodarowania
nieruchomości
Od dnia podpisania umowy.
Użyczenie na czas
określony.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni w terminie 22.09 – 12.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skierniewice oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Skierniewice: www.skierniewice.bip.net.pl
oraz www.gminaskierniewice.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu opublikowano w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat skierniewicki.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

