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WYKAZ
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UŻYTKOWANIA
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r. poz. 2204) Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali
przeznaczonych do bezpłatnego użytkowania w trybie bezprzetargowym w miejscowości
Kryspinów i Rączna stanowiących własność Gminy Liszki.
I

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nr ew. 769 o powierzchni 0,08 ha położona w Kryspinowie zabudowana budynkiem
o numerze porządkowym 3, częściowo pełniącym funkcję Remizy OSP w Kryspinowie, stanowiąca
własność Gminy Liszki, objęta Księgą Wieczystą KR1K/000248883/7 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Czernichowie.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki przyjętym
Uchwałą nr VI/36/2011 Rady Gminy Liszki z dnia 23.03.2011 r. ze zmianami, działka nr 769 położona
w miejscowości Kryspinów znajduje się częściowo pas (od strony południowej ok. 6 m) w obszarze komunikacji
KDG2, w pozostałej części w obszarze kształtowania zabudowy mieszkaniowo – usługowej MU2.

Do bezpłatnego użytkowania w trybie bezprzetargowym przeznacza się część budynku nr 3
w Kryspinowie, pełniącą funkcję remizy OSP, o powierzchni 264,49 m², na wniosek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kryspinowie, z przeznaczeniem na cele siedziby oraz wykonywanie zadań statutowych
OSP.
Okres trwania bezpłatnego użytkowania: 10 lat.
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
Opłata z tytułu bezpłatnego użytkowania: nie dotyczy.
W umowie zostanie zawarta klauzula, że Oddający w użyczenie nie zwraca nakładów,
czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy bez względu na czas
rozwiązania umowy.
II

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nr ew. 1366/5 o powierzchni 0,54 ha położona w Rącznej zabudowana budynkiem
o numerze porządkowym 560, pełniącym funkcję Remizy OSP w Rącznej, stanowiąca własność Gminy
Liszki, objęta Księgą Wieczystą KR1K/00024563/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla KrakowaKrowodrzy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectw: Chrosna, Czułów, Kaszów,
Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Liszki nr XII/87/07 z dnia
13.09.2007r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007r. Nr 777 poz. 5114) zmieniony Uchwała Rady Gminy Liszki
Nr LVI/550/2010 z dnia 08.11.2010r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 06.12.2010r. Nr 645 poz. 5308) oraz
Uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXII/181/2012 z dnia 20.09.2012r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia
11.10.2012r. poz. 4997) działka nr 1366/5 znajduje w terenie usługowo-produkcyjnym U/P1.

Do bezpłatnego użytkowania w trybie bezprzetargowym przeznacza się budynek nr 560 w Rącznej,
pełniący funkcję remizy OSP, o powierzchni 100 m², na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rącznej, z przeznaczeniem na cele siedziby oraz wykonywanie zadań statutowych OSP.
Okres trwania bezpłatnego użytkowania: 10 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
Opłata z tytułu bezpłatnego użytkowania: nie dotyczy.
W umowie zostanie zawarta klauzula, że Oddający w użyczenie nie zwraca nakładów,
czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy bez względu na czas
rozwiązania umowy.

Informacje na temat bezpłatnego użytkowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Liszki 230
w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój 17, tel. 280-62-34 w. 546.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki
na okres od 08.01.2019 r. do 29.01.2019 r., a także informacja o jego wywieszeniu została ogłoszona
w prasie - „Gazeta Wyborcza” oraz na stronie internetowej Gminy Liszki.

WÓJT
mgr Paweł Miś

Potwierdza się umieszczenie wykazu na tablicy ogłoszeń w UG Liszki
w okresie od………………..………. do……………..………….
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