
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.126.2020 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 
i użytkowania, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 
i użytkowania, położonych w Gminie Sitkówka-Nowiny, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.  Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykaz nieruchomości opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na okres 21 dni. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.126.2020 

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiących własność Gminy 
Sitkówka-Nowiny przeznaczonych do: 

I. użyczenia: 

Położenie Miejscowość Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

Oznaczenie 
nieruchomości 

7 pomieszczeń biurowych, hol, WC, 2 pomieszczenia gospodarcze, wiatrołap, toaleta 1, 
toaleta 2 znajdujące się na parterze  budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz 

składnica akt i magazyn zlokalizowane w piwnicy ww. budynku, położonego na działce nr 
533/6  

Powierzchnia 
pomieszczeń parter  

w m2 

                Pomieszczenie biurowe    26,22 m2 
Pomieszczenie biurowe    13,00 m2 
Pomieszczenie biurowe    13,22 m2 
Pomieszczenie biurowe    20,11 m2 
Pomieszczenie biurowe    22,27 m2 
Pomieszczenie biurowe    13,14 m2 
Pomieszczenie biurowe    19,00 m2 

Hol                                        44,90 m2 
WC                                          5,90 m2 
Pomieszczenie gosp.1         3,60 m2 
Wiatrołap                              7,30 m2 
Toaleta 1                               3,35 m2 
Toaleta 2                               3,34 m2 
Pomieszczenie gosp.2         1,60 m2 

Powierzchnia 
pomieszczeń piwnica 

w m2 
Magazyn 8,4 m2 

Składnica akt 13,6 m2 

Łączna powierzchnia 
w m2   218,95 m2 

Księga wieczysta brak KW, Gmina Sitkówka- Nowiny jest właścicielem nieruchomości na podstawie decyzji nr 
GP.V-7413/4192/91 

Opis nieruchomości Zabudowana nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny 

Właściciel Gmina Sitkówka-Nowiny 

Przeznaczenie zgodnie z 
planem 

B.2Up - przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, przeznaczenie uzupełniające: 
istniejące obiekty z możliwością ich rozbudowy, modernizacji i remontu, usługi komercyjne, 

obiekty, urządzenia handlowe i gastronomiczne, urządzenia sportowe, mieszkania, 
urządzenia budowlane, dojścia, dojazdy, place, skwery, mała architektura, zieleń urządzona 

Forma przekazania 
nieruchomości Użyczenie na czas nieokreślony na rzecz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Cel użyczenia Cele związane z działalnością statutową jednostki organizacyjnej  gminy powołanej do 
realizacji zadań pomocy społecznej 

II. użytkowania: 

Położenie Miejscowość Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

Oznaczenie 
nieruchomości 393/11 393/6 393/13 

Powierzchnia 58533 m2 5442  m2 3264 m2 

Księgi wieczyste KI1L/00152849/0 KI1L/00032057/4 KI1L/00032057/4 

Przeznaczenie w MPZP 
B.Us: przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji; 
przeznaczenie uzupełniające: – istniejące obiekty z 
możliwością ich rozbudowy, modernizacji i remontu; usługi 
komercyjne, obiekty, urządzenia handlowe i gastronomiczne; 

B.1Up: przeznaczenie 
podstawowe – usługi 

publiczne, przeznaczenie 
uzupełniające: istniejące 
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urządzenia sportowe; mieszkania;  urządzenia budowlane, 
dojścia, dojazdy, place, skwery, mała architektura, zieleń 
urządzona; tereny związane z organizacją imprez masowych 

obiekty  
z możliwością ich 

rozbudowy, modernizacji 
i remontu, usługi 

komercyjne, obiekty, 
urządzenia handlowe 

i gastronomiczne, urządzenia 
sportowe, mieszkania, 
urządzenia budowlane, 
dojścia, dojazdy, place, 

skwery, mała architektura, 
zieleń urządzona 

Opis nieruchomości Zabudowane nieruchomości gruntowe, na których znajdują się budynek GOK Perła w 
Nowinach, baseny letnie oraz baza rekreacyjno- sportowa 

Właściciel Gmina Sitkówka-Nowiny 

Forma przekazania 
nieruchomości 

Nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz  Gminnego Ośrodka Kultury Perła w 
Nowinach  

Cel użytkowania Cele związane z działalnością statutową GOK Perła w Nowinach powołanej do realizacji 
zadań domu kultury 

Niniejszy wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 22.12.2020 r. do dnia 
12.01.2021 r., a informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej: Gazeta Wyborcza.
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