ZARZĄDZENIE NR 96/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia i dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 50-6, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 – z późn. zm.1) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, zostanie wywieszony w terminie od dnia 7 do 28 stycznia 2020 r. tj.
na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica przy ul. Strzeleckiej 67.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana:
1) na stronie internetowej urzędu: www.jemielnica.pl
2) na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Jemielnica: www.bip.jemielnica.pl
3) w lokalnej prasie – Tygodniku Strzelec Opolski,
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Jemielnica
Marcin Wycisło

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1509; z 2018 r., poz. 2348; z 2019 r.,
poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924
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Załącznik do zarządzenia Nr 96/19
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 31 grudnia 2019 r.

W Y K AZ
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy

Lp.

Nr
ewidencyjny
nieruchomości

Księga
Wieczysta

741/1 km 2
obręb
Piotrówka

4281 m2

741/2 km 2
obręb
Piotrówka

7545 m2

1.
742/4 km 2
obręb
Piotrówka

OP1S/00
031029/3
3837 m2

742/5 km 2
obręb
Piotrówka

2.

Powierzchnia
nieruchomości

1477 km 7
obręb
Jemielnica

2805 m2

OP1S/00
036407/2

13392 m2

Opis nieruchomości

działki zabudowane
budynkiem pawilonu sportowego
składającego się z pomieszczeń na
parterze tj.
korytarz -18,90m2,
pomieszczenie zarządu – 12,01 m2,
pokój sędziowski – 7,36 m2, sanitariaty
– 2,90 m2, szatnia gospodarzy – 25,09
m2, sanitariaty – 14,06 m2, siłownia –
25,79 m2, szatnia gości – 25,20 m2,
sanitariat – 15,50 m2, pomieszczenie na
sprzęt – 2,51 m2, ubikacja – 3,02 m2,
boisko sportowe wraz z bieżnia wokół
i trybunami, boiska do piłki plażowej,
posiadają dostęp do drogi publicznej,
uzbrojone w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektryczną,

użytek rolny Ps IV, RV, RVI, Wp,
działka bez dojazdu

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

UP1
– tereny usług
publicznych

R78
– tereny rolne

Informacja o
przeznaczeniu do
sprzedaży, oddaniu w
użytkowanie wieczyste
najem lub dzierżawę

użyczenie

dzierżawa

Okres
umowy
najmu

3 lata

3 lata

Wysokość czynszu

nie dotyczy

500,00 zł
rocznie płatny w
dwóch ratach po
250 zł
w terminie
do 15 czerwca
i 15 grudnia
każdego roku

Ciężary
i ograniczenia,
zobowiązania

Obiekt jest
użytkowany
przez Ludowy
Zespół
Sportowy w
Piotrówce na
cele sportowe

użytkowana
przez
poprzedniego
dzierżawcę

Wywieszono od dnia ____________________ do dnia ___
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