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                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IP.0050.314.2022 
Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 października 2022 r. 

 

 Grodziec, dnia 25 października 2022 r. 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W BEZPŁATNE UŻYCZENIE 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) przeznacza 

się do użyczenia następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodziec z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej: 

 

 

 

L.p. 

 

Oznaczenie 

nieruchomości: 

 

Nr działki 

Obręb 

Nr KW 

 

Powierzchnia 

budynków 

i działki 

 

 

Adres 

 

 

 

Opis 

nieruchomości 

 

Przeznaczenie 

działki: 
(na podstawie studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

z dn. 21.08.2014 r. 

Uchwała Rady Gminy 

Grodziec Nr 

XXXVII/271/2014) 

 

 

Wysokość 

opłat 

z tytułu 

użyczenia 

 

 

 

Okres 

użyczenia 

 

 

 

Cel 

przeznaczenia 

 

1. 

 

257 

obręb Junno 

 

KW: 

KN1N/00065977/6 

 

Powierzchnia  

całkowita 

nieruchomości: 

0,5300 ha. 

 

Część  

nieruchomości 

przeznaczona 

do oddania  

w bezpłatne  

użyczenie*: 

0, 4200 ha. 

Pow. zabud. 

budynków* 

661,00 m2 

 

Przedmiotem 

użyczenia jest 

nieruchomość 

zabudowana. 

 

Bi -0,3800 ha 

R – 0,0400 ha 

 

Częściowo 

MN/RM- tereny 

przeznaczone pod 

zabudowę 

mieszkaniową, 

mieszkaniowo-

usługową, 

usługową, 

zagrodową, 

Częściowo KM- 

tereny leśno-

rekreacyjne  

z rolnictwem 

ekologicznym  

i gospodarstwami 

agroturystycznymi. 

Bezpłatne 

użyczenie 

Umowa 

użyczenia: 

czas 

oznaczony  

- do  

31 grudnia 

2033 r. 

Prowadzenie 

przez organizację 

pozarządową 

działalności 

oświatowej  

(tj. szkół 

podstawowych  

z oddz. 

przedszkolnymi). 
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2.  

 

940/4 

obręb Biskupice 

 

KW: 

KN1N/00069832/6 

 

Powierzchnia  

całkowita 

nieruchomości: 

2,8600 ha. 

 

Pow. zabud. 

budynków* 

      477,00 m2 

 

Przedmiotem 

użyczenia jest 

nieruchomość 

zabudowana. 

 

Bi – 0,2100 ha 

Ls – 2,6500 ha 
 

Częściowo ZP- 

Zieleń Publiczna – 

parki podworskie 

Częściowo U- 

Tereny 

przeznaczone do 

realizacji celów 

publicznych, usług 

Bezpłatne 

użyczenie 

Umowa 

użyczenia: 

czas 

oznaczony  

- do  

31 grudnia 

2033 r. 

Prowadzenie 

przez organizację 

pozarządową 

działalności 

oświatowej  

(tj. szkół 

podstawowych  

z oddz. 

przedszkolnymi). 

 

3. 

 

376/5 

obręb Biskupice 

 

KW: 

KN1N/00069832/6 

 

 

 

Powierzchnia  

całkowita 

nieruchomości: 

1,9694 ha. 

 

 

Przedmiotem 

użyczenia jest 

nieruchomość 

niezabudowana. 

 

Ps – 0,1200 ha 

Ls – 1,5395 ha 

N – 0,3099 ha 
 

Częściowo ZP- 

Zieleń Publiczna – 

parki podworskie 

U- Tereny 

przeznaczone do 

realizacji celów 

publicznych, usług 

Bezpłatne 

użyczenie 

Umowa 

użyczenia: 

czas 

oznaczony  

- do  

31 grudnia 

2033 r. 

Prowadzenie 

przez organizację 

pozarządową 

działalności 

oświatowej  

(tj. szkół 

podstawowych  

z oddz. 

przedszkolnymi). 

 

 

4.  

 

377 

obręb Biskupice 

 

KW: 

KN1N/00098187/1 

 

 

 

Powierzchnia  

całkowita 

nieruchomości: 

0,2000 ha. 

 

 

Przedmiotem 

użyczenia jest 

nieruchomość 

niezabudowana. 

 

dr - 0,2000 ha 

Częściowo ZP- 

Zieleń Publiczna – 

parki podworskie 

U- Tereny 

przeznaczone do 

realizacji celów 

publicznych, usług 

Bezpłatne 

użyczenie 

Umowa 

użyczenia: 

czas 

oznaczony  

- do  

31 grudnia 

2033 r. 

Prowadzenie 

przez organizację 

pozarządową 

działalności 

oświatowej  

(tj. szkół 

podstawowych  

z oddz. 

przedszkolnymi). 

 

5. 

 

940/1 

obręb Biskupice 

 

KW: 

KN1N/00065975/2 

 

Powierzchnia  

całkowita 

nieruchomości: 

0,3700 ha. 

 

 

 

Przedmiotem 

użyczenia jest  

część 

nieruchomości 

niezabudowanej. 

 
Lzr - 0,1630 ha. 

Częściowo ZP- Zie-

leń Publiczna – parki 

podworskie 
Częściowo MN/RM- 

tereny przeznaczone 

pod zabudowę  

mieszkaniową, 

Bezpłatne 

użyczenie 

Umowa 

użyczenia: 

czas 

oznaczony  

- do  

31 grudnia 

2033 r. 

Prowadzenie 

przez organizację 

pozarządową 

działalności 

oświatowej  

(tj. szkół 

podstawowych  
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Część  

nieruchomości 

przeznaczona 

do oddania  

w bezpłatne  

użyczenie*: 

0, 1630 ha. 

 mieszkaniowo-usłu-

gową, usługową,  

zagrodową 
 

z oddz. 

przedszkolnymi). 

 
*Części przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia zaznaczono na rysunkach poglądowych, stanowiących załącznik  
do niniejszego wykazu).   
 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 50,  wew. 25. 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: ................................................... 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ...............................................................    

 

 

             /-/ Mariusz Woźniak 

                        Wójt Gminy Grodziec   

 

 

 

 


