
 
 

 
Zarządzenie Nr OR.0050.198.2022 

Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia 6 września 2022 r. 

 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  
na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, 1005 i 1079) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 
ust. 1 i 2 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 została przeznaczona do oddania 
 w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie nieruchomość 
wymieniona w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
                                                                                                             WÓJT 
 
                                                                                         /-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
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WYKAZ 

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w obrębie Lipowa – 
pomieszczenia w budynku niemieszkalnym posadowionym na działce nr 89 a.m. 1 wraz z częścią tej działki 

 
Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości  
Powierzchnia  

działki 
w ha 

Nr księgi 
wieczystej 

Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób jej zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 
 

Gmina 
Dąbrowa,  

obręb Lipowa 
 

Działka 
nr 89 a.m. 1 

0,6100 ha  
(Bi-0,3471 ha 

inne tereny 
zabudowane,   
Bz-0,2629 ha 

tereny 
rekreacyjno-

wypoczynkowe. 
 

Do oddania  
w użyczenie  
przeznaczona   
część o pow. 

0,0822 ha (Bi) 

OP1O/001
07943/7 

Przedmiotem umowy użyczenia są  
pomieszczenia o łącznej powierzchni 
258,88 m2 zlokalizowane na parterze 
budynku niemieszkalnego posadowionego 
na działce nr 89 a.m. 1 obręb Lipowa, 
przeznaczone na świetlicę wiejską wraz  
z niezabudowaną częścią działki nr 89 - 
teren zielony oraz parking przy świetlicy 
jako teren obsługujący świetlicę wiejską. 
 
Szczegółowy wykaz  użyczanych 
pomieszczeń będzie stanowił załącznik  
do umowy użyczenia.  

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dąbrowa 
teren oznaczony jest symbolem 
5.4MU – tereny zabudowy  
mieszkaniowo-usługowej. 
 
Przedmiotowa nieruchomość 
przeznaczona jest do oddania 
w użyczenie na rzecz Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Dąbrowie na świetlicę wiejską  
w ramach prowadzenia działalności 
statutowej – nieodpłatnie, w trybie 
bezprzetargowym. 
Biorący w użyczenie zobowiązany 
jest do korzystania z nieruchomości 
zgodnie z jej przeznaczeniem 
i ponosi koszty związane  
z eksploatacją przedmiotu 
użyczenia. 

Okres oddania  
w użyczenie: 

od dnia 01-10-2022 r. 
na czas nieoznaczony 
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Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 07-09-2022 r. do dnia 28-09-2022 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy pod adresem 
www.gminadabrowa.pl a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 
Termin wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 07-09-2022 r. do dnia 28-09-2022 r.;  
2) publikacja w BIP: 07-09-2022 r.; 
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 07-09-2022 r.; 
4) przekazanie do publikacji w prasie: 07-09-2022 r. 
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                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


