
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.105.2022 

Wójta Gminy Przyrów 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). 

Wójt Gminy Przyrów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do oddania w użyczenie 

Oznaczenie nieruchomości 

według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości i 

powierzchnia nieruchomości 

Część działki 100/4 k.m. 1, o powierzchni 100 m²,  położona w 

obrębie Zarębice gm. Przyrów, opisana w KW 

CZ1M/00058400/7                                                 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość opisana  w ewidencji gruntów jako użytek R. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę 

wewnetrzną oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 

162/2 k.m.2 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Zarębice 

przyjętego Uchwałą Nr 176/XXVI/2014 Rady Gminy Przyrów  

z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów 

dla sołectwa Zarębice (Dz. U. Woj. Śl. poz. 2940 z dnia 26 maja 

2014 roku) nieruchomość położona jest w terenach  

o przeznaczeniu: ZU/R 01 – tereny rolnicze- użytki zielone; sieci 

i urządzenia infrastruktury technicznej; urządzenia melioracyjne 

i przeciwpowodziowe.  

Oddanie nieruchomości w  użyczenie  następuję                          

z  przeznaczeniem  na  realizację budowy stacji 

meteorologicznej służącej Systemowi Monitoringu Suszy 

Rolniczej. 

Okres umowy 10 lat 

Wysokość opłat i terminy ich 

wnoszenia 

Nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym 

Podmiot na rzecz którego 

nieruchomość zostanie 

oddana w użyczenie 

Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 

Częstochowa  

Inne informacje 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Przyrowie oraz zamieszczono na stronach internetowych 

www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl od dnia 

01.12.2022 r. do dnia 22.12.2022 r. Informację o wywieszeniu 

wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 

prasie lokalnej. 

 
Przyrów, dnia 30 listopada 2022 r. 
 

Wójt Gminy Przyrów 

Robert Nowak 

http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
http://www.przyrow.pl/

