
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie 

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, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Rymanowie nieruchomość wymienioną 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 nr 1 do zarządzenia Nr 80/2022 

Burmistrza Gminy Rymanów 

z dnia 25 maja 2022 r. 

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

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 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/00070912/0 Rymanów 
cz. dz. nr 2931/3 

12,05 m2 W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 

„RYMANÓW”: KP2 - Tereny 
komunikacji - parkingi (42%); 

KDW1 - Tereny komunikacji - drogi 
wewnętrzne (24%); ZP3 - Tereny 

zieleni publicznej urządzonej (20%); 
KD-Z - Tereny komunikacji - drogi 

zbiorcze (8%); KD-G/Z - Tereny 
komunikacji - istniejąca droga 

główna (6%). 

Oddanie w bezpłatne użyczenie 
budynku „KOGUTEK” z 

przeznaczeniem na prowadzenie 
biura informacji turystycznej oraz 
inne cele określone w ustawie o 
organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. 

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 25.05.2022 r. do 15.06.2022 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. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 39FD40E1-4404-4636-820D-4C961CA8E88D. Podpisany Strona 1

http://www.rymanow.pl/

	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1

		2022-05-25T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




