
 

 

WÓJT GMINY LISZKI 
 

Liszki, dnia 14 września 2021 r. 

ROŚ.6850.3.2021 

ROŚ.7150.5.2021 

ROŚ.7150.6.2021 

 

WYKAZ LOKALI  

PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1990) Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do użyczenia 

w  miejscowości: Morawica, Liszki, Kaszów, stanowiących własność Gminy Liszki. 

I. Oznaczenie nieruchomości: 

Działka nr 791/10 o powierzchni 1,1581 ha, położona w Morawicy, zabudowana budynkiem Szkoły 

Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – Morawica 388, stanowiąca własność 

Gminy Liszki, objęta księgą wieczystą o nr KR1K/00017979/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Krowodrzy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Morawica – obszar 2 

zatwierdzonym Uchwałą XXI/295/2020 Rady Gminy Liszki  z dnia 23.09.2020 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 6451) działka nr 791/10 położona w miejscowości Morawica znajduje 

się częściowo w terenie komunikacji - drogi publiczne KDZ2 i 14KDD, w pozostałej części w terenie usług 

publicznych 3UP. 

1.Do użyczenia w formie bezprzetargowej przeznacza się halę sportową w Szkole Podstawowej im. 

kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – Morawica 388, z przeznaczeniem na zajęcia taneczne dla 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka w roku szkolnym 2021/2022.  

Okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. 

Opłata z tytułu użyczenia: nie dotyczy. 

W umowie zostanie zawarta klauzula, że Użyczający nie zwraca nakładów, czy jakichkolwiek kosztów 

związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy bez względu na czas rozwiązania umowy.   

II. Oznaczenie nieruchomości: 

Działka nr 740/1 położona w Liszkach, zabudowana budynkiem NR 206, stanowiąca własność Gminy 

Liszki, objęta Księgą Wieczystą KR1K/0000181/2 prowadzoną przez Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Czernichowie. Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi Liszki. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Liszki zatwierdzonym 

Uchwałą XXX/425/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 12.08.2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z dnia 19.08.2021 poz. 4802) działka nr 740/1 położona w miejscowości Liszki znajduje się 

w terenie usług publicznych UP4. 

  1. Do użyczenia przeznacza się lokal składający się z dwóch sal na piętrze w budynku Liszki nr 206: 

sala nr 1 o powierzchni 48 m² (przestrzeń wspólna) oraz sala nr 2 o pow. 28 (wyłącznie dla wnioskodawcy). 

Lokal przeznaczony jest do użyczenia w trybie bezprzetargowym na wniosek Fundacji Przestrzeń Rozwoju, 

z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego”.  

Okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. 

Opłata z tytułu użyczenia: nie dotyczy. 

W umowie zostanie zawarta klauzula, że Użyczający nie zwraca nakładów, czy jakichkolwiek kosztów 

związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy bez względu na czas rozwiązania umowy.  

 

 

 

 



II. Oznaczenie nieruchomości: 

 

Działka nr 3519 położona w Kaszowie zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Kaszów 

Nr 2, objęta Księgą Wieczystą KR1P/00241133/7 prowadzoną przez Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Czernichowie. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów – obszar 2 

zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z dnia 07.07. 2021 r. poz. 4016)  działka nr 3519 położona w miejscowości Kaszów 

znajduje się w niewielkiej części od strony północnej  w terenie komunikacji drogi publiczne 4KDD2, 

w niewielkiej części od strony w terenie komunikacji drogi publiczne 8KDD1, w pozostałej części w terenie  usług 

publicznych UP1. 

1.Do użyczenia w trybie bezprzetargowym przeznacza się salę lekcyjną nr 5 o powierzchni 32,49 

m² znajdującą się w budynku Szkoły Podstawowej  w Kaszowie Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej . 

Sala przeznaczona jest do użyczenia na wniosek, z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnych zajęć z języka 

angielskiego dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas 1-3. 

Okres trwania umowy: od zawarcia umowy do 30.06.2022 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 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 najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liszki 230 w Referacie Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – pokój 102, tel. 12 257 65 46. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki na okres 

od 17.09.2021 r. do 07.10.2021 r., a także informacja o jego wywieszeniu została ogłoszona w prasie - „Gazeta 

Wyborcza” oraz na stronie internetowej Gminy Liszki.  

 

 

 

                                                                                                                             WÓJT 

                                                                                                                       mgr Paweł Miś 

 

 

 

 

 


