
ZARZĄDZENIE NR 19.2020
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do użyczenia na okres trzech lat jednego pomieszczenia w budynku zlikwidowanej 
oczyszczalni ścieków położonej w Iwoniczu na działce nr 5269/3 stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 – na potrzeby sekcji Hodowców Gołębi 
Pocztowych.

§ 2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa użyczenia.

§ 3. Ustanowienie użyczenia, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 19.2020

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 3 marca 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2020 roku, poz. 65 ze zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat na potrzeby Sekcji Hodowców Gołębi Pocztowych o/Krosno,

Sekcja Iwonicz

OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE:

Pomieszczenie po zlikwidowanej oczyszczalni ścieków przekazuje się w użyczenie na rzecz Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych o/Krosno – Sekcja Iwonicz, zlokalizowanego na działce nr 5269/3
w miejscowości Iwonicz, stanowiącej mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój, dla którego prawo własności
ujawnione jest w księdze wieczystej nr KS1K/00063986/7.

Działka zgodnie z zapisem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz
1/2014” – część „A” zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia
18 maja 2018 r. stanowi w 78,5% powierzchni teren zabudowy usługowej – symbol 2.U, w 15% teren
zabudowy usługowej – symbol 1.U, w 6% teren dróg publicznych klasy lokalnej – symbol 2.KDL, pozostała
powierzchnia stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol 22.MU.
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