
ZARZĄDZENIE  Nr 149/2020  

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713), 

art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

65 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2.  

Wykaz, o którym mowa podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. 

Szkolna 1, na ustawowy okres 21 dni, informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Tułowicach 

(bip.tulowice.pl).  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski 
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Załącznik do Zarządzenia nr 149/2020  

Burmistrza Tułowic z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości: 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  

 

Lp. 

 

Nr KW 

Pow. ogólna działki 

w ha 

/ Pow. do użyczenia 

(m2) 

Położenie nieruchom. 

/oznaczenie  

nr działki 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 
Cel użyczenia 

Wysokość 

czynszu  

 

Czas trwania 

użyczenia 

 

1. 

 

OP1O/ 

00068181/1 

 

1,9800 ha 

 

  

Powierzchnia 

budynku, która 

podlega użyczeniu - 

94,85 m2 

 

Tułowice 

 

 

część działki 

847  k.m.2 

 

Działka nr 847 

stanowi teren 

zabudowany.  

 

Zgodnie z 

zapisami ewidencji 

gruntów i 

budynków teren 

sklasyfikowano 

jako, 

Bp – 0,0166 ha 

Bi – 0,0322 ha  

Bz - 1,9312   

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice (Uchwała Rady 

Gminy Tułowice nr X/80/03 z dnia 23.10.2003r.) 

nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych 

jako 182 US-1 , które przeznacza się pod obiekty i 

urządzenia sportu z dopuszczeniem obiektów 

mieszkalnictwa zbiorowego, rekreacji, i usług handlu, 

gastronomii. 

 

Zgodnie z oznaczeniem użytkowania B przeznacza się 

pod tereny mieszkaniowe, Bi pod inne tereny 

niezabudowane i Bz pod tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe.   

 

Budynek przeznaczony jest do prowadzenia 

działalności statutowej przez Ludowy Zespół 

Sportowy „Zieloni Ligota Tułowicka” 

 

 Dla Ludowego 

Zespołu Sportowego  

„Zieloni Ligota 

Tułowicka” – na cele 

statutowe 

 

Nie dotyczy 

 

Na okres   1 roku 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tułowicach na okres 21 dni tj. od dnia 01.06.2020r. do 22.06.2020r. Informację o wywieszeniu 

wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tułowicach 

bip.tulowice.pl. 

 

Tułowice, dnia 01.06.2020 r. 
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