ZARZĄDZENIE NR 1495/2021
WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§ 1.
1. Przeznaczyć do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą działkę nr 48 i nr 47/1 obręb Kłopotów
wraz z obiektem kontenerowym szatni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej.
2. Wykaz nieruchomości o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
Bartosz Chojnacki
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1495/2021
Wójta Gminy Lubin z dnia 8 grudnia 2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Adres nieruchomości
i oznaczenie księgi
wieczystej

Opis oraz powierzchnia
nieruchomości

Zagospodarowanie

Przeznaczenie
nieruchomości
– cel

1

2

3

4

Obręb Kłopotów
Gmina Lubin
księga wieczysta
LE1U/00019114/2
LE1U/00075756/4

Działka
nr 48 i nr 47/1 o pow.
13.472 m2 wraz z obiektem
kontenerowym szatni o pow.
67,51 m2

boisko sportowe
z szatnią

prowadzenie
działalności
sportoworekreacyjnej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubin

Okres
obowiązywania
umowy

5

6

Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji;
Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa.
Działka nr 48 częściowo objęta jest strefą ochrony sanitarnej
cmentarza oraz przebiega przez nią napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN.

do 3 lat
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