ZARZĄDZENIE NR 159/20
WÓJTA GMINY JEMIELNICA
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r.,
poz. 65, poz. 284, poz. 471 i poz. 782), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do użyczenia.
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 6 - 27 października
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
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Załącznik do zarządzenia Nr 159/20
Wójta Gminy Jemielnica

1.

2.

996/4 km 6
obręb
Gąsiorowice

795/4 km 5
obręb
Jemielnica

OP1S/0004
0370/4

OP1S/0003
6407/2

1343 m2

1170 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem
strażnicy, w budynku znajdują się
pomieszczenia biuro- 20,80 m2, garaż –
95,90 m2, korytarz – 11,56 m2, kuchnia
– 13,31 m2, sala nr 1 – 94,91 m2, sala nr
2 - 20,84 m2, toaleta – 12,18 m2,
posiada dostęp do drogi publicznej,
uzbrojenie terenu w sieć wodociągową,
elektryczną,
Nieruchomość zabudowana budynkiem
strażnicy, w budynku znajdują się
pomieszczenia biuro – 11,36 m2, garaż 94,04 m2, korytarz – 10,19 m2,
magazyn – 20,01 m2, posiada dostęp do
drogi publicznej, uzbrojenie terenu w
sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną
,siec elektryczną,
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UP2 – tereny
usług
publicznych

UP4 – tereny
usług
publicznych

umowa użyczenia
na prowadzenie
działalności
Stowarzyszenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Gąsiorowicach
umowa użyczenia na
prowadzenie
działalności
Stowarzyszenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej w
Jemielnicy

3 lata

3 lata

Ciężary i ograniczenia,
zobowiązania

Wysokość czynszu

z dnia 5 października 2020 r.

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

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Księga
Wieczysta

Powierzchnia
nieruchomości

Lp.

Nr ewidencyjny
nieruchomości

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Okres umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia

W Y K AZ

nieodpłatnie

Budynek wraz
z obejściem
użytkowany
przez
Ochotniczą
Straż Pożarną
w
Gąsiorowicach

nieodpłatnie

Pomieszczenia
w budynku
użytkowane
przez
Ochotniczą
Straż Pożarną
w Jemielnicy
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3.

4.

365/4 km 1
obręb
Łaziska

161/2 km 1
obręb Barut

OP1S/0004
0661/1

40831

2558
m2

2140
m2

Niewydzielona część nieruchomość
zabudowana jest budynkiem strażnicy
w poboczu drogi publicznej , w budynku
znajdują się pomieszczenia garaż I–
44,95 m2, garaż II -32,80 m2, korytarz
na parterze – 4,64 m2, sala na piętrze –
33,72 m2, korytarz na piętrze – 9,49 m2,
toaleta – 1,61 m2, posiada dostęp do
drogi publicznej, uzbrojenie terenu w
sieć wodociągową,
sieć kanalizacyjną ,siec elektryczną,

Nieruchomość zabudowana budynkiem
strażnicy o powierzchni użytkowej 220
m2, posiada dostęp do drogi publicznej,
uzbrojenie terenu w sieć wodociągową,
sieć elektryczną,

Id: 55F94E48-4CCE-449D-B967-F03713F8DF6D. Podpisany

KDD.1 – tereny
dróg

UP2 – tereny
usług
publicznych

umowa użyczenia na
prowadzenie
działalności
Stowarzyszenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej w
Łaziskach

umowa użyczenia na
prowadzenie
działalności
Stowarzyszenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barucie

3 lata

3 lata

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Budynek
wraz
z obejściem
użytkowany
przez
Ochotniczą
Straż
Pożarną
w Łaziskach
Budynek
wraz
z obejściem
użytkowany
przez
Ochotniczą
Straż
Pożarną
w Barucie
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