BURMISTRZ PRÓSZKOWA
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Zarządzenie Nr RO.0050.118.2019.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 3 czerwca 2019 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm./ oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm./, Burmistrz
Prószkowa zarządza, co następuje:
§1
Przeznaczam oddać w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomość wykazaną w załączniku
stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości
na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na
stronach internetowych urzędu.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ PRÓSZKOWA
46-060 Prószków
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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa
Nr RO.0050.118.2019.KRO z dnia 3 czerwca 2019 roku

L. p

Nr działki
Nr mapy
Obręb

Powierzchnia
Opis nieruchomości

Nr Księgi
Wieczystej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
użytek wg ewidencji gruntów
Położenie
nieruchomości

dz. 897
mapa 7
Prószków

Bi - inne tereny zabudowane

OP1O/00056762/1

1.

Okres
użyczenia

przeznaczenie i sposób zagospodarowania

0,1249 ha
Nieruchomość składa się z lokalu użytkowego typu
biurowego o powierzchni użytkowej 119,83 m2 –
położonego na parterze budynku dwulokalowego oraz
garażu o powierzchni użytkowej 22,00 m2 – położonego
w budynku garażowo-gospodarczym wraz z udziałem
wynoszącym 5177/10000 w gruncie.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

przeznaczenie w planie zagosp. przest.

Prószków
ul. Opolska 10/2

6UP - teren usług publicznych

czas
nieoznaczony

Posterunek Policji

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej przez okres 21 dni, tj. od dnia 5 czerwca
2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r.
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