WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Ozimek, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

L.p.
1.

2.

3.

4.

Oznaczenie
nieruchomości
Grodziec – działka nr
238 k.m 1
o pow. 0,1300 ha
KW nr
OP1O/00031555/6
239 k.m. 1
o pow. 0,0500 ha
KW nr
OP1O/00031555/6

Powierzchnia
nieruchomości

Opis
nieruchomości

150,75 m²

Inny teren
zabudowany

Grodziec – działka nr
238 k.m 1
o pow. 0,1300 ha
KW nr
OP1O/00031555/6
239 k.m. 1
o pow. 0,0500 ha
KW nr
OP1O/00031555/6

71,45 m²

Ozimek – część działki
nr 110/1 km 2
o pow. 0,7890 ha
KW nr
OP1O/00074868/6

0,75 ha

Ozimek – część działki
nr 100/1 km 2
o pow. 0,4110 ha
KW nr
OP1O/00074868/6

167,98 m²

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Uwagi

Dla użyczanego terenu brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego.
Sposób zagospodarowania – lokal użytkowy
stanowiący w części bibliotekę oraz w części
salę spotkań dla mieszkańców.

Brak- użyczenie

Użyczenie na rzecz Rady Soleckiej wsi Grodziec.

Inny teren
zabudowany

Dla użyczanego terenu brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego.
Sposób zagospodarowania – lokal użytkowy
stanowiący w części bibliotekę oraz w części
salę spotkań dla mieszkańców.

Brak-użyczenie

Inny teren
zabudowany

W obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego, użyczany teren przeznaczony
jest w części pod tereny usług kultury oraz w
części pod ulice klasy dojazdowej układu
obsługującego.
Sposób zagospodarowania – istniejący
budynek- Dom Kultury, w części nawierzchnia
z kostki betonowej, kamienne obmurowania,
nasadzenia zieleni, trawnik.

Brak- użyczenie

Inny teren
zabudowany

W obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego, wydzierżawiany teren
przeznaczony jest w części pod tereny usług i
administracji na wydzielonych działkach z
urządzeniami towarzyszącymi mi. oświata np. szkoła, przedszkole. ulice klasy

Brak- użyczenie

Czas trwania
umowy

5 lat

Użyczenie na rzecz Domu Kultury.
5 lat

Użyczenie na rzecz Domu Kultury.
Czas
nieokreślony.

Użyczenie na rzecz Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej w Ozimku.

5 lat
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dojazdowej układu obsługującego, szerokość w
liniach rozgraniczających- 10,0-12,0 m.
Sposób zagospodarowania – istniejący lokal
użytkowy składający się z pracowni
komputerowej, biura, świetlicy dla dzieci,
pomieszczenia socjalnego i porządkowego, w.c.
oraz korytarzy.
Użyczenie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej.
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od dnia 27-10-2011r. do dnia 18-11-2011r.
Ozimek, dnia 27-10-2011r.
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