
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy oraz art. 35 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. 2021 poz. 1899) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony, Spółdzielni Socjalnej 
KOGUTEK w Rymanowie, części nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym złącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Szczegółowe warunki użyczenia, o którym mowa w §1 zostaną określone w umowie użyczenia. 

§ 3. 1. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
w Rymanowie przy ulicy Mitkowskiego 14a na okres 21 dni. 

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej (www.monitorurzedowy.pl) oraz na stronie internetowej www.rymanow.pl. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy 
Urzędu Gminy w Rymanowie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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Załącznik do zarządzenia Nr 61/2022 

Burmistrza Gminy Rymanów 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

W y k a z 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie dla 

Spółdzielni Socjalnej KOGUTEK w Rymanowie 

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Położenie i 
oznaczenie 

nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

1 KS1K/00101187/5 
KS1K/00064653/1 

Rymanów 
cz. dz. nr 1810, 
nr 1811/1, nr 

1811/2 

31,50 m2 W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 

„RYMANÓW”: 
K2 - Tereny infrastruktury 

technicznej – kanalizacja; ZI - 
Tereny zieleni ciągów 

ekologicznych;. Dodatkowo w 
części: K2.1/MNk – Teren 
infrastruktury technicznej z 

przeznaczeniem na lokalizację 
komunalnych kontenerów 

mieszkalnych. 

Oddanie w bezpłatne użyczenie z 
przeznaczeniem na lokalizację 

tymczasowego garażu i prowadzenie 
działalności Spółdzielni Socjalnej 

KOGUTEK w Rymanowie, zgodnie 
z celami statutowymi. 

Czas nieoznaczony 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14a, umieszczono w prasie lokalnej 
(www.monitorurzedowy.pl) i na stronie internetowej www.rymanow.pl na okres 21 dni tj. od dnia 25.04.2022 r. do 16.05.2022 r. 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pok. nr 
222 tel. 013 43 55 006 wew. 222. 
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