ZARZĄDZENIE Nr A/187/2021
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy,
zlokalizowanej przy ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Puławach – obręb Miasto Puławy,
przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art.
23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815) – zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Przeznaczyć do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach,
na czas oznaczony – do 3 lat, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 545/5 o ogólnej powierzchni
0,2791 ha, położoną w Puławach przy ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka, obręb Miasto Puławy, stanowiącą
własność gminy Miasto Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00054854/9, z przeznaczeniem na teren rekreacyjny Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
§ 2.
1. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5 na okres 21 dni, a także podlega zamieszczeniu na stronie
internetowej Urzędu Miasta Puławy (www.pulawy.eu).
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PUŁAWY
(-) mgr inż. Paweł Maj

Zarządzenie Nr A/187/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

strona 1 z 1

Załącznik do Zarządzenia Nr A/187/2021
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej przy ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Puławach –
obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony
Lp. Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Księga
Wieczysta
nr

1.

545/5

LU1P/000
54854/9

Puławy, obręb
Miasto Puławy,
ul. gen. Józefa
Hauke-Bosaka

Pow.
ogólna
działki
[ha]
0,2791

Pow. gruntu
przeznaczona
do oddania w
użyczenie [ha]
0,2791

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
Działka nr 545/5 położona jest w Działka nr 545/5 o pow.
granicach terenów oznaczonych 0,2791 ha przeznaczona
w miejscowym planie
jest do oddania w
zagospodarowania
użyczenie na cele
przestrzennego gminy Miasto
rekreacyjne Miejskiego
Puławy jednostki bilansowej B i
Ośrodka Sportu i
C symbolem „B4.US”, dla
Rekreacji w Puławach,
którego podstawowym
w tym np. urządzenie
przeznaczeniem są obiekty
lodowiska w okresie
sportu i rekreacji
zimowym i teren
rekreacyjny w okresie
letnim

Forma
udostępnienia
Oddanie w
użyczenie na czas
oznaczony –
do 3 lat,
na rzecz jednostki
organizacyjnej
Miasta Puławy –
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Puławach

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń organu wykonawczego w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj.
od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 5 grudnia 2021 r.
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