
Zarządzenie Nr 38/2019  

Wójta Gminy Jastków 

z dnia 19 marca 2019 roku 

   

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastków, położonej 

w m. Ługowie gm. Jastków, 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 2018 r. poz. 994),  oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do oddania 

w użyczenie , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia . 

 

§ 2 

 

Wykaz o którym jest mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy Jastków, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Jastków 

www.jastkow.pl ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.   

 

§ 3 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Jastków pok. nr 12 tel. 81/502-22-20.  

§ 4 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jastkow.pl/
http://www.jastkow.pl/


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019  

Wójta Gminy Jastków 

z dnia 19 marca 2019 roku 

 

Wykaz   

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastków przeznaczonej do użyczenia w trybie 

bezprzetargowym.  

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wójt Gminy sporządza i podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy Jastków, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Jastków www.jastkow.pl 

ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie w prasie lokalnej.   

  

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Jastków pok. nr 12 tel. 81/502-22-02.  

  

Wykaz wywiesza się od dnia 20.03.2019 r. do dnia 10.04.2019 r. 

 

 
 

Lp. 

 
Oznaczenie 

nieruchomości wg. 

katastru oraz księgi 

wieczystej 

 
Pow. w m2 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

 
Przeznaczona do: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 Ługów 

działka nr 492/7 

 o pow. 0,55 ha 

KW nr 

LU1I/00106225/

4 

Przedmiotem 

użyczenia jest 

część działki o 

pow.50 m2 

Nieruchomość o regularnym, 

prostokątnym kształcie, położona 

przy asfaltowej drodze powiatowej 

KDP Nr P2205L  . Teren 

uzbrojony jest w sieć 

energetyczną, wodociągową. 

 

Działka położona jest na obszarze 

oznaczonym symbolem UP – 

usługi publiczne 

W użyczenie oddaje się część 

nieruchomości z przeznaczeniem 

na założenie rabaty ‘motyli 

zakątek”  

Użyczenia na czas 

nieokreślony w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

Stowarzyszenia Rozwoju 

Lokalnego i Społecznego 

PLENER z siedzibą w 

Ługowie 70, 24-150  

http://www.jastkow.pl/
http://www.jastkow.pl/

