
 

Zarządzenie Nr OR.0050.191.2021 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia  03 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 

części nieruchomości położonej w Chróścinie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz  

z pomieszczeniami  budynku  dworskiego 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. z 2021 r., poz. 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 

1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 

2021 r. poz. 1899; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815) Wójt Gminy Dąbrowa zarządza,  

co następuje: 

 

§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznacza się do oddania  

w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie część nieruchomości 

obejmującej pomieszczenia o łącznej powierzchni  829,07m2 znajdujące się w budynku 

niemieszkalnym (b. szkoły ponadpodstawowej) położonym w Chróścinie przy  

ul. Niemodlińskiej 39A posadowionym na działce nr 343/8 k.m. 5, wraz z częścią tej działki  

o powierzchni 0,2733 ha (użytku sklasyfikowanego jako Bi – 64,79%), zapisanej w KW  

nr OP1O/00099019/1 na okres od 3 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 roku. 

§2. Na w/w terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  

z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dąbrowa przedmiotowy teren zabudowany w/w budynkiem oznaczony jest symbolem  

1.4U – teren zabudowy usługowej. 

§3 Oddanie w użyczenie części nieruchomości, o której mowa w §1 , następuje na potrzeby 

realizacji zadania inwestycyjnego pn:  „Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa  

i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną stanowiącą 

ośrodek kultury nowej generacji”. 

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Dąbrowa. 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
                                                                                                                 WÓJT 

                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 
 



 


