ZARZĄDZENIE Nr A/127/2019
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
z dnia 3 lipca 2019r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy,
zlokalizowanej przy ul. Hugona Kołłątaja 64 w Puławach, obr. 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 2019r., poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i 2,
art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 2204 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznaczyć do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, na
czas oznaczony – do czasu oddania w trwały zarząd, nie dłużej jednak niż do 3 lat, nieruchomość
składającą się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2850/17 o pow. 0,2738 ha i 2850/10
o pow. 0,0010 ha, położoną w Puławach przy ul. Hugona Kołłątaja 64, obręb Miasto Puławy, dla której
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nr LU1P/00017496/0 i nr LU1P/00056339/7, na której zlokalizowany jest przebudowany budynek
dawnego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie,
zieleń), z przeznaczeniem na przystosowanie i prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach ośrodka wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie.
§ 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.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr A/127/2019
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 3 lipca 2019r.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej przy ul. Hugona Kołłątaja 64 w Puławach,
obr. Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony
Lp. Położenie
nieruchomości

Nr
działki

1.

2850/17

obr. Miasto
Puławy, ul.
Hugona Kołłątaja
64

2850/10

Księga
Pow.
Wieczysta ogólna
nr
działki
[ha]
LU1P/000
0,2738
17496/0
LU1P/000
56339/7

0,0010

Pow. gruntu
Opis
przeznaczona nieruchomości
do oddania w
użyczenie [ha]
Działki nr 2850/17 i 2850/10
0,2738
0,0010

położone są w granicach terenów
oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
symbolem „7aMW/U” – tereny
mieszkalnictwa o wysokiej
intensywności zabudowy i usług

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Forma
udostępnienia

Nieruchomość
przeznaczona do oddania
w użyczenie zabudowana
jest przebudowanym w
2019r. budynkiem
dawnego przedszkola wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą (miejsca
parkingowe, chodniki,
ogrodzenie, zieleń) i
przeznaczona jest na
przystosowanie i
prowadzenie przez MOPS
ośrodka wsparcia dla osób
starszych,
niepełnosprawnych
i w kryzysie

Oddanie w użyczenie
na czas oznaczony –
do czasu oddania
Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w
Puławach
nieruchomości w
trwały zarząd, nie
dłużej jednak niż do
3 lat

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń organu wykonawczego w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj.
od dnia 3 lipca 2019r. do dnia 23 lipca 2019r.
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