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ZARZĄDZENIE NR .. 1 ...../2022 

BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA 
z dnia A.~... lipca 2022 r. 

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm.), w związku z mi. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art . 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) - zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się do użyczenia na okres 2 lat części nieruchomości gruntowych: 

1) nr 1295/8 położoną przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, 

2) nr 718/3 położoną przy ul. Olimpijskiej, 

3) nr 892/18 położoną na osiedlu mieszkaniowym "Koszary", 

4) nr 587/9 położoną na osiedlu mieszkaniowym "Żwirki i Wigury", 

5) nr 7567/17 położoną na osiedlu mieszkaniowym "Jagodzińska", 


6) nr 3134/58 położoną na osiedlu mieszkaniowym "Kościuszki", 


7) nr 3590 położoną przy ul. Słonecznej, róg Słowackiego, 


8) nr 157/2 położoną przy ul. Młyńskiej, 


będące własnością Miasta Garwolina na rzecz dotychczasowego użytkownika - Polskiego 
Czerwonego Krzyża o łącznej powierzchni 15,70 m2

. 

§ 2 

Nieruchomości wymienione w § l zarządzenia oddaje się w użyczenie w celu ustawienia 
10 pojemników na odzież używaną. 

§ 3 

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr I do zarządzenia. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr l do zarządzenia nr :r.~./2022 Bunnistrza Miasta Garwolina z dnia A~ lipca 2022 r. 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina, przeznaczonej do użyczenia 

Oznaczenie Powierzchnia Opis Adres nieruchomości Przeznaczen ie Wysokość Termin Zasady Informacja o 

nieruchomości nieruchomości nieruchomości nieruchomości i sposób opłat wnoszenia aktualizacji oddaniu w 
jej zagospodarowania opłat opłat użyczenie 

część działki nr 3134/58 Osiedle mieszkaniowe 

- KW SIlG/00012129/6 "ul. Kościuszki" 

część działki nr 1295/8 ul. "Żołnierzy II Armii 
brak miejscowego planu 

KW SIlG/00033753/2 Wojska Polskiego" 
zagospodarowania 

przestrzennego 

część działki nr 587/9 - Osiedle mieszkaniowe W/w Nieruchomości 

KW SIIG/00014540/7 Nieruchomości "Żwirki i Wigury" nieruchomości oddane w użyczenie 
15,70 m2 

oddane są w ---------- ----------
na okres 2 lat niezabudowane

część działki nr 89211 8 - Osiedle mieszkaniowe zabudowa wielorodzinna użyczenie I 

K W SI l G/00026276/6 "Koszary" z usługami ozo. (bez opłat) 
"I MWU" 

I 

część działki nr 718/3 
KW SIl G/0003437311 

ul. Olimpijska 

część działki nr 7567/17 Osiedle mieszkaniowe zabudowa mieszkaniowo 

- KW SIl G/000311 10/9 "Jagodzińska" - usługowa ozo. "MU-3" 

część działki nr 3590 ul. Słoneczna róg 

KW SIlG/00033346/6 ul. Słowackiego 

Część działki nr 157/2  ul. Młyńska zabudowa mieszkaniowo 
K W SIl G/OOO 16853/8 - usługowa ozn. "MU-2" 

_. - - --

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Garwolina (www.garwolin.pl) na okres 21 dni, tj. do . . ~ .. sierpnia 2022 r. 
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