
Osiek, dnia 17 maja 2019r. 
 

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym 

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U.  z 
2018r., poz. 2204 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiek przeznaczonych do oddania w użyczenie w 
trybie bezprzetargowym 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

przeznaczona do 
użyczenia 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Czynsz 
 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Przeznaczenie 

1 Księga wieczysta 
KI1A/00035968/3 własność 
Gmina Osiek. Nieruchomość 
zabudowana ozn. nr. ew. 39/1  w 
Strużkach 

Część powierzchni 
użytkowej  budynku-
86m2 oraz 
powierzchnia gruntu 
0,05ha  

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
komunalnym w 
Strużkach   

Nieruchomość nie jest 
objęta ustaleniami 
obowiązującego 
miejscowego planu zagosp. 
przestrzennego. 
Nieruchomość oddana 
będzie do użyczenia na cele 
statutowe koła gospodyń 
wiejskich 

czas oznaczony  do 
3 lat 
 
 

Nie 
dotyczy 
 

Nie 
dotyczy 

Umowa 
użyczenia 
nieruchomości 
na rzecz Koła 
Gospodyń 
Wiejskich 

2 Księga wieczysta 
KI1A/00022430/9 własność 
Gmina Osiek Nieruchomość 
zabudowana ozn. nr. ew. 152/2 o 
powierzchni 0,2500ha    w 
Trzciance Kolonii 

Powierzchnia 404 m2 
użytkowa w budynku 
Domu Ludowego w 
Trzciance Kolonii oraz 

działka  o powierzchni 
0,2500ha    

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem - 
Dom Ludowy 
położonym  w 
Trzciance 
Kolonii,  

Nieruchomość nie jest 
objęta ustaleniami 
obowiązującego 
miejscowego planu zagosp. 
przestrzennego. 
Nieruchomość oddana 
będzie do użyczenia na cele 
statutowe koła gospodyń 
wiejskich 

czas oznaczony  do 
3 lat 
 
 

Nie 
dotyczy 
 

Nie 
dotyczy 

Umowa 
użyczenia 
nieruchomości 
na rzecz Koła 
Gospodyń 
Wiejskich 

2 Działka nr 1230 o pow. 1,05ha, nr 
1232 o pow. 0,29 ha, nr 2953 o 
pow. 0,11 ha, nr 2952 o pow. 0,21 
ha , dla których urządzona jest KW 
Nr KI1A/00009907/7 oraz  działka 
nr 1231 o pow. 0,41 ha, i nr 2951 o 
pow. 0,73 ha, dla których 
urządzona jest KW Nr   
KI1A00021931/4. Własność Gmina 
Osiek  

Działka nr1230 o pow. 
1,05ha, nr 1232 o pow. 
0,29 ha, nr 2953 o 
pow. 0,11 ha, nr 2952 
o pow. 0,21 ha ,nr 
1231 o pow. 0,41 ha, i 
nr 2951 o pow. 0,73 ha 

Nieruchomości 
stanowią teren 
rekreacyjno 
wypoczynkowy 
- stadion 
sportowy 

Nieruchomość nie jest 
objęta ustaleniami 
obowiązującego 
miejscowego planu zagosp. 
przestrzennego. 
Nieruchomość oddana 
będzie do użyczenia w celu 
zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców oraz na cele 
statutowe Klubu 
sportowego 

czas oznaczony  do 
3 lat 
 
 

Nie 
dotyczy 
 

Nie 
dotyczy 

Umowa 
użyczenia 
nieruchomości 
na rzecz Klubu 
sportowego 

 
Szczegółowych  informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku  ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03                       
w godzinach pracy Urzędu. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń zamieszczono w prasie, na stronie internetowej oraz w biuletynie 
informacji publicznej. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie                                             Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
Urzędu Miasta i Gminy w Osieku  ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek na okres 21 dni licząc od dnia 17 maja 2019r.                                                                          /-/ Rafał Łysiak 
 


