ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
WÓJTA GMINY BOROWA
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 65)
zarządzam co następuje:
§ 1.
Przeznaczyć do użyczenia nieruchomość własną Gminy Borowa, stanowiącą część
działki o numerze ewidencyjnym 875/1 o powierzchni 0,0113ha, położoną
w miejscowości Sadkowa Góra, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2.
1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy
Borowa, adres: 39-305 Borowa 223, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej
tut. Urzędu na okres 21 dni.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2020 Wójta
Gminy Borowa z dnia 15.01.2020r.

W Y K A Z
z dnia 15 stycznia 2020 r.
nieruchomości – części działki nr 875/1, o wydzielonej powierzchni 0,0113 ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra,
stanowiącej własność Gminy Borowa - przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia SADKOWIANKI.

Lp
1

Przedmiot użyczenia

Opis przedmiotu użyczenia

Powierzchnia
przedmiotu
użyczenia w m2
Część działki nr 875/1 położonej Przedmiotem użyczenia jest część działki nr Powierzchnia
w miejscowości Sadkowa Góra o 875/1 położonej w miejscowości Sadkowa 113m2
powierzchni 0,0113 ha.
Góra o wydzielonej powierzchni na której
Nieruchomość wpisana w
posadowiony jest Pomnik Pamięci
TB1M/00088659/9
Lotników Angielskich RAF-u

Data wywieszenia wykazu: 15.01.2020 rok

Przeznaczenie

Cena

Użyczona nieruchomość
Oddanie w użyczenie dla
przeznaczona jest na realizację
Stowarzyszenia
zadań statutowych Stowarzyszenia SADKOWIANKI
Sadkowianki w zakresie
sprawowania opieki nad zabytkami
i miejscami pamięci narodowej.

