
 Zarządzenie Nr 300/17 
 Wójta Gminy Laskowa 
 z dnia 13 listopada 2017 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 2016 r., poz. 2147 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 m2 

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. dz.  
nr 795/1 

 

NS1L/
00026
193 

1,44 m2 nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Laskowa A22ZP-ZZ – zieleń 
parkowa 

Działalność statutowa PCK 

2 lata Bezpłatne użyczenie - Umowa użyczenia na 
okres  dwóch lat  

2 cz. dz. 
nr 188/2 

NS1L/
00050
261 

1,44 m2 nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Krosna D19MU i D2UKS,ZP- teren 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej  oraz kultury 
sakralnej, zieleni parkowej 

Działalność statutowa PCK 

 2 lata Bezpłatne użyczenie - Umowa użyczenia na 
okres dwóch lat 

3 cz. dz. 
nr 132 

NS1L/
00016
166 

1,44 m2 nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Ujanowice H-44UM – teren usług 
publicznych oraz zabudowy 
mieszkaniowej 

Działalność statutowa PCK 

2 lata Bezpłatne użyczenie  
- 

Umowa użyczenia na 
okres dwóch lat 

 
  



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 14 listopada 2017 r. do  04 grudnia 2017 r. oraz w prasie lokalnej. 

3. Użyczenie części nieruchomości nastąpi na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego  Krzyża w Krakowie..            

§ 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.  

 
 


