ZARZĄDZENIE NR 66.2021
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie oddania w użyczenie niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy Rawa Mazowiecka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.
zm.) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Rawa Mazowiecka przeznacza się do oddania
w użyczenie do dnia 31 grudnia 2022 roku niewyodrębniony lokal użytkowy usytuowany na
kondygnacji przyziemia o powierzchni 127,37 m2 w budynku położonym w miejscowości
Przewodowice 48, w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 79/2, obręb Przewodowice,
dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LD1R/00044774/4 z prawem współkorzystania z dojazdu i części
utwardzonej o łącznej pow. 470 m2 na rzecz Fundacji „Obudźmy nadzieję” z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej.
§ 2. Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.

§ 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących Załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 4.11.2021
r. do 25.11.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rawa
Mazowiecka, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT .MINY
Rawa Mazcwnecka
Michał

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 66.2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 2 listopada 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ 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 2021 r. poz. 1372 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

L.p.

1
1.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości wg
katastru nieruchomości
oraz księgi wieczystej

2
3
Przewodowice 48 Jedn. Ew.: 101304_2,
Rawa Mazowiecka
Obręb: 101304_2.0029
Przewodowice
Działka nr 79/2 o pow.
0,28 ha
KW LD1R/00044774/4

Pow. części
nieruchomości
przeznaczonej
do użyczenia w
m2
4
127,37 m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Okres
użyczenia

5
Niewyodrębniony lokal usytuowany na
kondygnacji przyziemia, w skład
którego wchodzą następujące
pomieszczenia: 1.01. sala
ćwiczeń/zajęć, 1.02 gabinet, 1.03
socjal, 1.04 sanitariat, 1.05 brudownik,
1.06 korytarz, 1.07 magazynek, 1.08
szatnia, 1.09 kuchnia, 1.10 zmywalnia.

6
Kondygnacja przyziemia dla potrzeb
prowadzenia „Dziennego Domu
Pobytu” w ramach projektu pn. CUŚ
DOBREGO! Nr RPLD.09.02.01-10A014/19 z dnia 14.07.2020r. Projekt
nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 jest
współfinansowany przez Unię
Europejską z EFS oraz z Budżetu
Państwa w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020.

7
Do dnia 31
grudnia 2022 r.

Forma przekazania

8
Umowa użyczenia na rzecz
Fundacji „Obudźmy nadzieję” z
siedzibą w Rawie Mazowieckiej

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 04.11.2021 r. do 25.11.2021 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.nl), Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bin.rawam.ug.gov.nl) oraz w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY
Rawa Mazbwiecl
Micho! Michalik

