Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice
nr 0050/ 172 /2018 z dnia 07 września 2018 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w użyczenie
Lp.

Nr ew.
działki
gruntu

Księga
Wieczysta

1

2

3

1 471/1

Pow.
przedmiotu
użyczenia
[m2]

OP1N/000 131m2
65856/2

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w MPZP

Sposób
zagospodarowania

Termin
zagospo
darowania

Wysokość
opłat z tytułu
użyczenia

4

5

6

7

8

9

Jednostka ewidencyjna
Łambinowice, obręb
Mańkowice - budynek WDK
zlokalizowany w pobliżu
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego oznaczonego nr
149 przy drodze powiatowej
1605O

Pomieszczenie o pow. użytkowej
Brak MPZP
131m2 zlokalizowane w
podpiwniczeniu wiejskiego domu
kultury, pełniące funkcję sali
sportowej, z wejściem od strony
podwórza. Nieruchomość jest
składnikiem mienia Gminy
Łambinowice i na podstawie
uchwały Rady Gminy z 27.10.2005r.
nr XXXIII/232/05 jest przekazana
w zarząd Sołectwu Mańkowice.

Prowadzenie
zajęć
lekcyjnych
wychowania
fizycznego w
roku szkolnym
2018/2019

Zgodnie Nieodpłatna
z
forma
umową używania
nieruchomości

2 403

OP1N/000 35,37m2
41149/9

Jednostka ewidencyjna
Łambinowice, obręb Bielice
– były budynek użytkowy
OSP nr 79a, przy
skrzyżowaniu dróg o
nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość zabudowana
Brak MPZP
wolnostojącym murowanym
parterowym budynkiem użytkowym
o pow. użytkowej 35,37 m2 z
dwuspadowym dachem krytym
dachówką. Budynek o średnim
stanie technicznym, wymagający
remontu, wyposażony w instalację
elektryczną, z dostępem do sieci
wodociągowej. Nieruchomość jest
składnikiem mienia gminy
Łambinowice i na podstawie
zarządzenia nr 0050/130/15 z
17.09.2015r. r. jest przekazana do
używania Sołectwu Bielice.

Punkt
załadunku
gołębi
pocztowych

Zgodnie Nieodpłatna
z
forma
umową używania
nieruchomości

3 339/53

OP1N/000 25,05m2
84970/6

Jednostka ewidencyjna
Łambinowice, obręb
Łambinowice – budynek
byłej portierni POM-u
zlokalizowany przy ul. T.
Zawadzkiego 33 z dostępem
do drogi o nawierzchni
asfaltowej.

Nieruchomość zabudowana m.in.
wolnostojącym murowanym
parterowym budynkiem użytkowym
składającym się z 5 pomieszczeń.
W użyczenie oddane zostają
pomieszczenia nr 1,2 o łącznej
powierzchni użytkowej 25,05m2
wyposażone w energię elektryczną
i odrębne wejście od strony ulicy.
Nieruchomość jest składnikiem
mienia gminy Łambinowice, a jej
część objęta jest umową dzierżawy
zawartą na okres do lat 3.

Punkt
wydawania
odzieży i
innych
artykułów dla
niezamożnych
rodzin z terenu
Gminy
Łambinowice

Zgodnie Nieodpłatna
z
forma
umową używania
nieruchomości

4U – o
podstawowym
przeznaczeniu
dla zabudowy
usługowej

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. 07.09.2018 – 28.09.2018 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie
Bielice, Mańkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, na stronie internetowej urzędu: www.lambinowice.pl oraz poprzez informację o zamieszczeniu
wykazu w prasie lokalnej.
Wójt
/-/ Tomasz Karpiński
Łambinowice, 07.09.2018 r.
Wyk.E.Pętal

