
  

           Zarządzenie Nr 74./18 

 Wójta Gminy Laskowa 

 z dnia 09 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Wójt Gminy Laskowa zarządza co następuje: 

§ 1 

1. Sporządza i podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Laskowa przeznaczonych do bezpłatnego 

użyczenia: 
Lp. Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w  ha
 

Opis 

nieruchomości 

Położenie 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Okres 

użycze

nia 

Wysokość opłat z tytułu 

użyczenia 

Termin 

wnosze- 

nia opłat 

Informacje o 

przeznaczeniu do 

użytkowania Nr 

działki 

NR 

KW 
1 cz.583/4

608/15 

608/16 

584/4 

609/2 

596/4 

NS1L/

00044

303 

0,8930 

0,6116 

0,1716 

0,0852 

0,0126 

0,0527 

nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana  

boiskiem 

sportowym , 

trybunami, 

budynkiem 

socjalnym, 

ogrodzona 

Laskowa A-119 UT, US, A 346 UT, 

US  – tereny rekreacji 

zbiorowej-turystycznej  

 i sportowe 

 

3 lata Bezpłatne użyczenie - Umowa użyczenia na 

okres  trzech lat od dnia 

podpisania umowy celu 

prowadzenia działalności 

statutowej w zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 

Gminie Laskowa. 

 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Laskowa 

na okres 21 dni tj. od 10 kwietnia 2018 r. do  30 kwietnia  2018 r. oraz w prasie lokalnej. 

3. Użyczenie części nieruchomości nastąpi na rzecz Katolickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Laskowia” w Laskowej.            

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminny przez okres 21 dni 

jak również na stronie internetowej gminy oraz podanie informacji w prasie lokalnej.  

 



 


