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ZARZĄDZENIE NR 34/2018
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 27.02.2018
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
we wsi Styków, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/1 i ogłoszenia wykazu
obejmującego tą część nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2017.1875 z późn.zm.), art. 37 ust. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2018.121 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 11/14/2018 Rady Gminy
w Brodach z dnia 27.02.2018 r. zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres pięciu lat część nieruchomości gruntowej
niezabudowanej o powierzchni 0;8176 h' położonej W StYkowie, gm. Brody oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki 'nr 3/9 o'poWierzchni 10,3708 ha oraz 258/1 o powierzchni
0,5199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą
nr KI 1H/00025242/2, z przeznaczenieni na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „STYKOVIA" w Stykowie oraz propagowanie
.
aktywności lokalnej
.
, inieszkariców
„
Zatwierdza się i ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,
będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia, a obejmujący nieruchomość wskazaną
w §1.
Wykaz podlega iwywieSzeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszenw siedzibie Urzędu
Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, a także opublikowaniu na stronie
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody bip.brody.info.pl.
Informacja b wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat starachowicki, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Wykonanie Zarządzenia powierasię Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego,
Geodezji i Gospodarki gruntami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dnierri Podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr 34/2018
Wójta Gminy Brody z dnia 27.02.2018
WÓJT GMINY BRODY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchorriościami (Dz.U.2018.121 z późn.zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że przeznacza się w użyczenie część nieruchomości gruntowej:
Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
- ewidencyjne
nieruchomości

,
Styków, teren obok
część działek o numerze
oczyszczalni
3/9 i 258/1
ścieków

Oznaczenie księgi
wieczystej
- księga wiecz9sta
prowadzona
przez Sąd Rejonowy
w StarachoWicach
nr KI1H/00025242/2

.,
Powierzchnia

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania

Termin
użyczenia

0,8176 ha

realizacja celów statutowych
Stowarzyszenia Rozwoju Sportu
i Aktywności Lokalnej
„STYKOVIA" w Stykowie oraz
propagowanie aktywności lokalnej
mieszkańców; boisko

5 lat

Niniejszy wykaz podajć się do publicznej wiadomości na okres 21 dnia-od 05.03.2018 do 26.03.2018
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