
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 35.2021  

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2021 r. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13  

ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:  

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22.06.2021 r. do 13.07.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka 

przy Al. Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej, a także zamieszczenie informacji o jego wywieszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka - (www.rawam.ug.gov.pl), Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.rawam.ug.gov.pl) oraz w prasie lokalnej.  

 

L.p. 

Położenie 

nieruchomoś

ci 

Oznaczenie nieruchomości 

wg katastru nieruchomości 

oraz księgi wieczystej 

 

Pow. części 

nieruchomości 

przeznaczonej 

do użyczenia w 

m2  

Opis nieruchomości - 

użytku 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Okres 

użyczenia 

Forma przekazania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wilkowice Jedn. Ew.: 101304_2, Rawa 

Mazowiecka 

Obręb: 101304_2.0041 

Wilkowice 

Działka nr 239/2 o pow. 

0,6351 ha 

KW LD1R/00035880/4 

1160 m2 RIVa – grunty orne o 

pow. 0,6292ha 

 

W-RIVa – grunty pod 

rowami o pow.0,0059 

ha 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka 

zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rawa 

Mazowiecka nr XXIII/138/16 z 27 października 

2016 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 4763) 

przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny 

zabudowy usługowej – symbol 41.99.U. 

Ogólnodostępne i bezpłatne miejsca rekreacji 

(urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z placem 

zabaw). Budowa miejsca rekreacji 

jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Do dnia 31 

grudnia 2031 r. 

Umowa użyczenia na rzecz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wilkowicach 

2. Leopoldów Jedn. Ew.: 101304_2, Rawa 

Mazowiecka 

Obręb: 101304_2.0019 

Leopoldów 

Działka nr 50/4 o pow. 

0,3038 ha 

KW LD1R/00045865/6 

 

 

 

1200 m2 RV – grunty orne o 

pow. 0,1867 ha 

Wsr-RV grunty pod 

stawami o pow. 0,1171 

ha 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka 

zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Rawa 

Mazowiecka nr VII/45/03 z dnia 9 lipca 2003 roku 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 264, poz.2325),  

przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowę 

zagrodową, zieleń rekreacyjną, leśnictwo i wody 

powierzchniowe – symbol: 19.11.MR,ZR,RL,W. 

Ogólnodostępne i bezpłatne miejsca rekreacji 

(urządzenia siłowni zewnętrznej).Budowa miejsca 

rekreacji jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Do dnia 31 

grudnia 2031 r. 

Umowa użyczenia na rzecz 

Stowarzyszenia „Cztery Dęby”, w 

Leopoldowie 43 

http://www.rawam.ug.gov.pl/
http://www.bip.rawam.ug.gov.pl/

