
   

                Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023 

                Wójta Gminy Skierniewice   

                                                              z dnia 17 lutego 2023 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 i poz. 2185/ podaje do publicznej 

wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice, przeznaczonych do oddania w użyczenie. 
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1 

 

 

 

 

 

 

Działki nr 455/1 i 454, 

położone  w obrębie 

ewidencyjnym  nr 9 Mokra 

Prawa, księga wieczysta nr 

LD1H/00003607/5 

 

 

0,3180 

 

Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 642,40 m
2
, stanowiący 

własność Gminy Skierniewice, służący 

lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich                        

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

 

2 Działka nr 554/1, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 2 Borowiny, księga 

wieczysta nr 

LD1H/00015906/8 

 

 

 

0,3000 

Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 157,56 m
2
, stanowiący 

własność Gminy Skierniewice, służący 

lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej                        

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

3 Działka nr 436/4, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 19 Sierakowice Prawe, 

księga wieczysta nr 

LD1H/00023414/1 

 

 

0,3992 

Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 505,70  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich                       

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

4 Działka nr 321, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 18 Sierakowice Lewe, 

księga wieczysta nr 

LD1H/00022911/8 

 

0,2141 Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 341,70  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich                          

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 



5 Działka nr 79/1, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 7 Miedniewice, księga 

wieczysta nr 

LD1H/00040082/9 

 

0,4600 Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 690,03  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz 

Stowarzyszenia  Kobiet Wiejskich                      

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

6 Działka nr 59/1, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 17 Samice, księga 

wieczysta nr 

LD1H/00018058/9 

 

1,8800 Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 359,79  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich                      

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

7 Działka nr 37/8, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 27 SGGW Żelazna, 

księga wieczysta nr 

LD1H/00018058/9 

 

 

0,3605 Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

parterowy, murowany budynek o łącznej 

powierzchni użytkowej 793,14  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich                       

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

8 Działka nr 913, położona           

w obrębie ewidencyjnym  

nr 8 Mokra Lewa, księga 

wieczysta nr 

LD1H/00019096/4 

 

0,4359 Przedmiotem użyczenia jest  zabudowana 

nieruchomość. Na nieruchomości znajduje się 

dwukondygnacyjny, murowany budynek               

o łącznej powierzchni użytkowej 1204,02  m
2
, 

stanowiący własność Gminy Skierniewice,             

służący lokalnej społeczności. 

 

 

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na 

siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich                       

i prowadzenie związanej z tym 

działalności statutowej. 

 

Użyczenie - nieodpłatnie. Od dnia podpisania umowy.  

Użyczenie na czas 

nieokreślony. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Skierniewice 

 

                    

                  Czesław Pytlewski 

 


