WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
RGN.6850.4.2020
Sanok, dnia 15.10.2020 r.

WYKAZ
Działając zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 i art. 25 ust. 1
i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sanok
Nr 231/2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie przekazania w użyczenie Towarzystwu Gimnastycznemu „SOKÓŁ” w Strachocinie, części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Sanok, obejmującej część działki oznaczonej nr 2207 położonej w obrębie Strachocina
Wójt Gminy Sanok
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Strachocinie ,
w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, z przeznaczeniem do realizacji celów rekreacyjno – sportowych związanych z działalnością statutową:
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi
wieczystej

KS1S/00072409/2

wg katastru nieruchomości

Województwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jedn. ewid.: Gmina Sanok
Obręb: STRACHOCINA
Część działki nr: 2207
Użytek i klasa bonitacyjna
przedmiotu użyczenia: PsV
(0,0681 ha), Lz (0,0819 ha)

Powierzchnia
użyczanej
nieruchomości

Opis nieruchomości

0,1500 ha

Nieruchomość położona w
południowej części miejscowości
Strachocina, pośród terenów
użytkowanych rolniczo oraz gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych.
Działka posiada dostęp do dróg
wewnętrznych gminnych. Działka
przyjmuje kształt wydłużony,
zbliżony do prostokąta. Południowa
część działki porośnięta jest przez
samosiewy drzew i krzewów. Teren
działki nachylony w kierunku
północno-wschodnim.

Wysokość
opłat z
tytułu
czynszu

Brak użyczenie

Czas
trwania
umowy
użyczenia

3 lata od dnia
zawarcia
umowy

Obciążenia
nieruchomości

Uwagi

Brak

Biorący w użyczenie
będzie zobowiązany
ponosić podatki
i inne ciężary
związane
z użytkowaniem
przedmiotu użyczenia.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sanok,
a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można
uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.

