ZARZĄDZENIE

Nr 134/2020

Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości, położonej w Józefowie przy ulicy Kard. Wyszyńskiego 1.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Przeznacza się do oddania w użyczenie, na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr
WA1O/00031342/1, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 44.
2. Oddanie w użyczenie następuje z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.
3. Oddanie w użyczenie następuje na czas nieoznaczony.
§ 2.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2020 o oddaniu w użyczenie części nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez
wywieszenie go na okres 21 dni w siedzibie Miasta Józefowa przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1
oraz opublikowanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Miasta Józefowa informacji o
wywieszeniu wykazu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Józefowa.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 134/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 25 listopada 2020 r.

Wykaz nr 9 /2020
Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Józefowa podaje do publicznej wiadomości
informację o oddaniu w użyczenie niżej opisanej części nieruchomości:

1. Adres nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Powierzchnia nieruchomości oddawana do używania:
Opis nieruchomości:
Dane techniczne budynku, oddawanego
do używania:

ulica Kard. Wyszyńskiego 1
Nr
obrębu

Nr ewidencyjny
działki

Pow. działek ewidencyjnych
[m. kw]

Użytek

44

30

17 201

Bi

Nr księgi wieczystej

WA1O/00031342/1

4100m2
Nieruchomość zabudowana czterema budynkami niemieszkalnymi.

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa budynku
Kubatura brutto budynku

– 674,0 m2,
– 695,0 m2,
– 3 801,0 m3

Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego i
sposób jej zagospodarowania:

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 230/V/2009 z dnia 4
czerwca 2009 r. i oznaczony symbolem 1 U. Przeznaczeniem podstawowym tej jednostki są usługi z zakresu:
1) administracji;
2) kultury;
3) oświaty;
4) turystyki i rekreacji, takich jak pensjonaty, hotele, domy weselne;
5) gastronomii, takie jak: restauracje, bary, kawiarnie, herbaciarnie, puby,
winiarnie, cukiernie, placówki gastronomiczno - kulturalno – rekreacyjne
itp.

Forma przekazania:

Umowa użyczenia części nieruchomości na czas nieoznaczony, na
rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie

Opłaty:

Cel użyczenia:

Biorący do użyczenia ponosi koszty utrzymania części nieruchomości, w tym wszelkie opłaty eksploatacyjne związane przedmiotem
użyczenia oraz koszty bieżących napraw i konserwacji.
Prowadzenie działalności statutowej przez Miejski Ośrodek Kultury w
Józefowie

Wykaz nieruchomości podany został do publicznej wiadomości w terminie od dnia …………….2020 r. do
dnia …………………...2020 r. oraz został opublikowany na stronie Urzędu Miasta Józefowa w Biuletynie
Informacji Publicznej - www.jozefow.pl.

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

