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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./,  
podaje się do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Paczków przeznaczonej do oddania w użyczenie. 

 

 
Oznaczenie 

nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 
przeznaczonej 
do użyczenia 

 
 

Opis 
nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 
 

Cel użyczenia 
 

 
 

Okres 
obowiązywania 

umowy 

 

Użyczenie budynku 
remizy strażackiej 
położonej w Ujeźdźcu 52 
wraz z częścią działki 
oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków nr 
380 o pow. 0,1300 ha, 
ark. mapy 9. 
Kw nr OP1N/00041045/0. 

Budynek remizy 
strażackiej o 
łącznej 
powierzchni 
użytkowej 
120,27 m

2
 oraz 

część działki nr 
380 o pow. 
0,0512 ha. 

Ujeździec 52 – 
budynek remizy 
strażackiej w 
skład, którego 
wchodzi świetlica, 
pomieszczenie 
socjalne i garaż. 
 

 

Brak planu miejscowego.  W studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Paczków przedmiotowa działka 
położona jest w terenach oznaczonych 
symbolem ZBp,US -tereny zabudowane i 
zagospodarowane do przekształcenia lub 
rehabilitacji; tereny zabudowy usługowej: 
sportu, rekreacji i turystyki. 
 
Sposób zagospodarowania: 
B – tereny mieszkaniowe. 

Art. 32 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej /j. t. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 620 z 
późn. zm./; 
Ochrona przeciwpożarowa, 
zwalczanie klęsk 
żywiołowych lub innego 
miejscowego zagrożenia. 
 

 

 
Czas 

nieoznaczony 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04-12-2018 r. do dnia 25-12-2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Paczkowie na tablicy ogłoszeń, a także zamieszcza się na stronach internetowych: www.paczkow.bip.net.pl oraz www.paczkow.pl. 
Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UM w dniu 04-12-2018 r. Z up. Burmistrza Gminy Paczków  
Zdjęto z tablicy ogłoszeń UM w dniu …..-…….-……. r.                                                                                             Iwona Cymara  
  Sekretarz Gminy Paczków 

 

http://www.paczkow.bip.net.pl/
http://www.paczkow.pl/

