
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 
WÓJTA GMINY BUCZEK 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie użyczenia lokalu w budynku przy ul. Spóldzielczej nr 1 w Buczku stanowiącego własność 
Gminy Buczek 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu "ORKAN" Buczek 
lokalu na I pietrze w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 1 w Buczku na działalność statutową na okres do 3 lat 
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Buczku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym. 

§ 3. Szczegółowe warunki i cele użyczenia zostaną zawarte w umowie użyczenia lokalu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Bronisław Węglewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 17/2021 

Wójta Gminy Buczek 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do użyczenia lokal 
w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 1 w Buczku 

1. oznaczenie nierychomości: Buczek ul. Spółdzielcza nr 1, działka nr 780/4, obręb Buczek, księga 
wieczysta: SR1L/00055096/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku; 

2. powierzchnia lokalu: 46,50 m2; 

3. opis nieruchomości: lokal użytkowy przy ul. Spółdzielczej nr 1 w Buczku położony na I piętrze, lokal 
posiada dostęp do mediów: instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej; 

4. przeznaczenie nieruchomości: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wypisem 
z rejestru gruntów są to tereny mieszkaniowe i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; 

5. sposób zagospodarowania: lokal przeznaczony na działalność statutową klubu sportowego; 

6. termin zagospodarowania: lokal zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia na 
czas oznaczyny do 3 lat; 

7. opłaty: lokal przeznaczony do nieodpłatnego użyczenia, biorący w użyczenie ponosi opłaty na podstawie 
odrębnie zawartych umów za media (woda, kanalizacja, energia elektryczna). 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres od 2 lutego 2021 roku do 23.02.2021roku
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