
                                                                                                                                                                                            Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski nr 88/2018 z dnia 30.11.2018 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 

    

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

lokalu        

w m2 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Wysokość opłat, zasady aktualizacji  opłat 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w 

użyczenie 

Termin zagospodarowania nieruchomości 

Obręb 

ewidencyjny 

 

Nr działki 

Nr księgi 

wieczystej 

Lokal 

użytkowy       

w budynku 

dawnej 

szkoły – 

działka nr 83 

obręb Piaski 

 

 

 

PO1Y/00023544/2 

Lokal  

niewyodrębniony 

 

 

  96,16 m2 

 

Lokal użytkowy znajduje się    

w budynku dawnej szkoły w 

Piaskach przy ulicy 

 Szkolnej 1       

Budynek położony na działce 

nr 83 obręb Piaski 

Dla działki nr 83 obręb Piaski 

brak miejscowego planu 

zagosp. przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego położona 

 na terenie usług publicznych, 

w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

 

 

Nieruchomość – lokal przeznaczony 

do oddania  w użyczenie samorządowej 

jednostce organizacyjnej - Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piaskach,  

na czas oznaczony od 1 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2021 r. 

Użyczenie nieodpłatne. 

Lokal zagospodarowany na cele pomocy 

społecznej. 

 

Lokal 

użytkowy       

w budynku 

dawnej 

szkoły – 

działka nr 83 

obręb Piaski 

 

 

 

PO1Y/00023544/2 

Lokal 

niewyodrębniony 

 

    

   96,86 m2 

 

Lokal użytkowy znajduje się    

w budynku dawnej szkoły w 

Piaskach przy ulicy 

 Szkolnej 1       

Budynek położony na działce 

nr 83 obręb Piaski 

Dla działki nr 83 obręb 

Piaski, brak miejscowego 

planu zagosp. przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego położona na 

terenie usług publicznych 

w strefie ochrony 

konserwatorskiej 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej –Zespołowi Obsługi Szkół         

w Piaskach na czas oznaczony od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2021 r. - nieodpłatnie. 

Lokal zagospodarowany na cele oświatowe. 

Lokal 

użytkowy       

w budynku 

oświatowo-

kulturalnym 

w Strzelcach 

Wielkich nr 

83 -działka nr 

508/9  

 

 

PO1Y/00022364/9 

Lokal 

niewyodrębniony 

 

    

 

Lokal użytkowy znajduje się    

w budynku  nr 83 w 

Strzelcach Wielkich 

Budynek położony na działce 

nr 508/9 obręb Strzelce 

Wielkie. 

Dla działki nr 508/9 obreb 

Strzelce Wielkie brak 

miejscowego planu zagosp. 

przestrzennego.W studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego położona na 

terenie usług publicznych 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Przedszkolu Samorządowemu 

w Piaskach na czas oznaczony od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2021 r.      

Użyczenie nieodpłatne. 

Lokal zagospodarowany na cele oświatowo-

wychowawcze. 

 

 


