ZARZĄDZENIE NR 249/19
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 i
art. 25 ust. 1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) § 4, § 5 pkt 1,
Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 zm. z 2014r. poz 1824 i poz.2953,
z 2015r. poz. 4379 oraz 2016r. poz.1665 i poz. 4413) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas nieokreślony na rzecz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Ludwikowicach Kł., ul. Fabryczna nr 2,
nieruchomość zabudowaną w granicach działki nr 414/6 w Ludwikowicach Kłodzkich, w skład której wchodzą:
1)działka gruntu nr 414/6 o powierzchni 0,4489ha
2)budynek Domu Europejskiego, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. J.Kasprowicza nr 47, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia
2. Budynek i działka o którym mowa w ust.1 wykorzystywane będą na realizację celów statutowych Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z siedzibą w
Ludwikowicach Kł., ul. Fabryczna nr 2.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1, zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. Wójta
Ryszard Czerewaty
Zastępca Wójta

Zał. do zarządzenia Nr 249/19
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 07.06. 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2019 r. do dnia 27.06.2019 r.
Lp.

1

Położenie
nieruchomości

Ludwikowice
Kł., ul.
J.Kasprowicza
Nr 47

Numer
działki

414/6

KW

SW2K/00
026397/3

Powierzchnia
dzierżawionej
nieruchomości
(ha)

0,4489

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Termin
trwania
użyczenia

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w
granicy działki numer 414/6 o pow. 0,4489ha
Od dnia
stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda, położoną w 01.07.2019r
L-cach Kł., ul. J. Kasprowicza nr 47.Działka w
na czas
ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego nieoznaczo
sklasyfikowana jest jako LsIV – 0,0176(ha), ŁIVny
0,2586(ha), dr-droga 0,0339(ha), Bi-0,1388(ha) i
budynek użytkowy o pow. użytkowej 421,52m2.
Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia w celu
realizacji celów statutowych. Działka numer 414/6
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Ludwikowice Kł. Gminy
Nowa Ruda przeznaczona jest cz. dla usług, cz. dla
terenów lasów i cz. droga dojazdowa.

Forma
przeznaczenia do
użyczenia

Tryb
bezprzetargowy

Z up. Wójta
Ryszard Czerewaty
Zastępca Wójta
Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda
2. Sołtys sołectwa - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
3. Prasa lokalna, www. otoprzetargi.pl
4. bip
5. a/a

