
ZARZĄDZENIE NR 62/20 
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie bezpłatnego użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 215 (obręb geodezyjny Kozierogi) zabudowanej budynkiem Domu 

Ludowego oraz nieruchomości położonej w miejscowości Stradzew oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 74/2 (obręb geodezyjny Stradzew) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego i nieruchomości 

położonej w miejscowości Pawłów Górny oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 148 (obręb geodezyjny 
Pawłów Górny) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiących własność Gminy Wola 

Krzysztoporska, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2020 r. 
poz.713), art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r poz.65  
ze zmianami) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia część nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 215 (obręb geodezyjny Kozierogi) o powierzchni 1,31 ha, 
zabudowanej budynkiem Domu Ludowego o powierzchni 0,26 ha, stanowiącej własność Gminy Wola 
Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia nieruchomość położoną w miejscowości Stradzew oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 74/2 (obręb geodezyjny Stradzew) o powierzchni 0,0585 ha zabudowanej 
budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas 
nieoznaczony, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia nieruchomość położoną w miejscowości Pawłów Górny 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 148 (obręb geodezyjny Pawłów Górny) o powierzchni 0,20 ha 
zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej 
w wykazie na czas nieoznaczony, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykazy o których mowa  w § 1,2,3 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku a także zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja o zamieszczeniu 
wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana 
sołtysom miejscowości Kozierogi,Stradzew,Pawłów Górny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectw. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U 
z 2020r.poz.65 ze zmianami)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części 
nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia: 

1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
215 (obręb geodezyjny Kozierogi) o powierzchni 1,31 ha zabudowanej budynkiem Domu Ludowego 
o powierzchni 0,26 ha, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00070564/8. 

2. Dla przedmiotowej części nieruchomości jest plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska, tereny mieszkaniowe jednorodzinne i tereny usługowe oznaczone symbolem 1MM/U. 

3. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do użyczenia wynosi: 171,88m². 

4. Część nieruchomości jest zabudowana budynkiem Domu Ludowego, ogrodzona .Działka ma kształt zbliżony 
do kwadratu.Budynek Domu ludowego przeznaczony jest w całości na potrzeby wspólnoty mieszkańców wsi 
Kozierogi.Wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, sieć wodociągową, 
zbiornik na nieczystości ciekłe. 

5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2020 roku do 
8 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Kozierogi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń 
sołectwa. 

7. Opisaną część nieruchomości, zabudowaną budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do bezpłatnego 
użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

Sporządziła :B.Dziubecka 

Wola Krzysztoporska dn.17.06.2020r
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 17 czerwca 2020 r.WYKAZ 

WYKAZ 

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U 
z 2020r.poz.65 ze zmianami) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia : 

1. Nieruchomość położona w miejscowości Stradzew oznaczona numerem działki 74/2 (obręb geodezyjny 
Stradzew) o powierzchni 0,0585 ha, zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy 
Wola Krzysztoporska, PT1P/00083054/4. 

2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska występują tereny zabudowy usługowej. 

3. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do bezpłatnego użyczenia 
wynosi:146,92m². 

4. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Domu Ludowego, częściowo utwardzona warstwą bitumiczną, 
nieogrodzona .Działka ma kształt zbliżony do kwadratu.Budynek Domu Ludowego przeznaczony jest w całości na 
potrzeby wspólnoty mieszkańców wsi Stradzew.Wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację centralnego 
ogrzewania, sieć wodociągową, zbiornik na odprowadzenie nieczystości ciekłych. 

5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska (tj. od 17 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku) a także zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości 
Stradzew, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 

6. Opisaną nieruchomość, zabudowaną budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do bezpłatnego użyczenia 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

Sporządziła:B.Dziubecka 

Wola Krzysztoporska dnia 17 czerwca 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 17 czerwca 2020 r.WYKAZ 

WYKAZ 

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2020r. 
poz.65 ze zmianami)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia: 

1. Nieruchomość położona w miejscowości Pawłów Górny oznaczona numerem działki 148 (obręb geodezyjny 
Pawłów Górny) o powierzchni 0,20 ha zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy 
Wola Krzysztoporska , KW PT1P/00053131/9. 

2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska występują tereny zabudowy usługowej. 

3. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do bezpłatnego użyczenia wynosi: 
235,91m². 

4. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Domu Ludowego, częściowo utwardzona kostką  brukową, 
nieogrodzona. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.Budynek Domu Ludowego przeznaczony jest w całości 
na potrzeby wspólnoty mieszkańców wsi Pawłów Górny i Pawłów Dolny.Wyposażony jest w instalację 
elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, sieć wodociągową, zbiornik na odprowadzenie nieczystości 
ciekłych. 

5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości w siedzibie  Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na 
okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku a także zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi 
miejscowości Pawłów Górny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pawłów Górny. 

6. Opisaną nieruchomość ,zabudowaną budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do bezpłatnego użyczenia 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

Sporządziła:B.Dziubecka 

Wola Krzysztoporska dnia 17 czerwca 2020r.
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