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W Y K A Z 10/2022
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do użyczenia
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )
podaje do publicznej wiadomości
(od dnia 02 czerwca 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 7 lat
Oznaczenie nieruchomości:
Działka ewid. nr 880/9 położona w Oleszycach o całkowitej powierzchni 7,6095 ha, stanowiąca własność Gminy
Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00039081/9 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Opis nieruchomości:
Na użyczenie wyznacza się część działki 880/9 o powierzchni 146 m2, na której znajduje się teren obejmujący
budynek mieszkalny wraz z terenem przyległym do niego.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach z dniem
zawarcia umowy użyczenia.
Informacje dotyczące użyczenia:
Zamierzony sposób użytkowania budynku który planowany jest do przebudowy na budynek
administracyjny wraz z budową wiaty grillowej i tarasu z pergolą będzie wykorzystywany do celów
rekreacyjnych.
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub
telefonicznie (016) 632 87 76.
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