
Zarządzenie nr 0050.398.2018 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

 
 

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. ze zm.), 

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.) oraz Uchwały Nr IX-60-

2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 

Z A R Z Ą D Z A M 

 
§ 1 

Przeznaczyć do użyczenia, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nędza, 

oznaczoną jako: działka nr 839/1obrębu Babice o pow. 0,0075 ha (k.m.5) zapisana w księdze wieczystej GL1R/00035138/7 oraz 

nieruchomość stanowiąca działkę nr 843/2 obrębu Babice o pow. 0,3015 ha i działkę nr 843/1 obrębu Babice o pow. 0,0090 ha 

(k.m.5) zapisana w księdze wieczystej GL1R/00049039/4, zabudowane budynkiem ochotniczej straży pożarnej. 

§ 2 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

§ 3 

Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy 

www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym 

(wyciąg), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami i geodezji. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

OZNACZENIE 

 

TREŚĆ 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości: 
działka nr 839/1obrębu Babice o pow. 0,0075 ha (k.m.5) zapisana w 
księdze wieczystej GL1R/00035138/7 oraz nieruchomość stanowiąca 

działkę nr 843/2 obrębu Babice o pow. 0,3015 ha i działkę nr 843/1 obrębu 

Babice o pow. 0,0090 ha (k.m.5) zapisana w księdze wieczystej 

GL1R/00049039/4 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3180 ha 

Opis nieruchomości: Nieruchomość zagospodarowana infrastrukturą Ochotniczej Straży 

Pożarnej – 47-440 Babice ul. Szkolna 9. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym  

i sposób jej zagospodarowania: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w 

terenie: zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usług oświaty. 

Wysokość opłat: brak 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę: 

Użyczenie na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach. 
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