Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 30/2020/RGMiR
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

WYKAZ Nr RGMiR.6850.3.2020
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeznaczonej do oddania w użyczenie pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych zlokalizowanych w budynku Urzędu Gminy
Krośnice stanowiącego własność Gminy Krośnice
Wójt Gminy Krośnice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020.713), art. 25 ust. 1,
art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020.65 ze zm.) zarządza, co następuje:
przeznaczam do użyczenia w trybie bezprzetargowym pomieszczenia biurowe i gospodarcze znajdujące się na parterze i poddaszu budynku Urzędu Gminy w
Krośnicach stanowiącego własność Gminy Krośnice wg specyfikacji jak niżej:

L.p.
1.

Położenie
nieruchomości

Nr działki i arkusz mapy

Krośnice

Nr dz. 508/135, o pow. 0,1750 ha,
obręb Krośnice AM-1

Powierzchnia pomieszczeń
przeznaczonych do oddania
w użyczenie w m3
105,93 m2

Właściciel

Przeznaczenie

Gmina Krośnice

Siedziba i prowadzenie
działalność statutowej
GOPS w Krośnicach

Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony do 3 lat
Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe oraz gospodarcze znajdujące się na parterze i poddaszu budynku Urzędu Gminy
w Krośnicach przy ul. Sportowej 4 w Krośnicach wraz z korzystaniem z części wspólnych budynku. Budynek znajduje się na działce
oznaczonej geodezyjnie nr 508/135 AM-1 obręb Krośnice, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00032351/0.
Budynek uzbrojony jest w sieć wodociągową, energię elektryczną, kanalizację oraz gaz.
Przedmiot uzyczenia składają się z następujących pomieszczeń:
 Pomieszczenie biurowe nr 1 o pow. 15,15 m2 – zał. Nr 1
 Pomieszczenie biurowe nr 2 o pow. 21,62 m2 – zał. Nr 1
 Pomieszczenie biurowe nr 3 o pow. 18,13 m2 – zał. Nr 1
 Pomieszczenie biurowe nr 4 o pow. 20,58 m2 – zał. Nr 1
 Toaleta nr 5 – zał. Nr 1
 Pomieszczenie gospodarcze nr 6 o pow. 7,56 m2 – zał. Nr 2
 Pomieszczenie gospodarcze nr 7 o pow. 10,73 m2 – zał. Nr 2
 Pomieszczenie gospodarcze nr 8 o pow. 12,16 m2 – zał. Nr 2
IV
Wartość przekazywanego mienia wynosi 290.978,75 zł
V
Przedmiot użyczenia pełnić będzie funkcję siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.
VI
Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia zawartej z Wójtem Gminy Krośnice.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 29 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w Krośnicach, a także informacja o jego
wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Gminy Krośnice www.bip.krosnice.pl oraz zawiadomienie ukaże
się w prasie lokalnej
II
III
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