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ZARZĄDZENIE Nr A/111/2022 

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność  

gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 11 ust. 1, art. 

13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) – zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Przeznaczyć do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

nieruchomość lokalową, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,  

z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. 

§ 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. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

PREZYDENT MIASTA PUŁAWY 

(-) mgr inż. Paweł Maj 
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Załącznik do Zarządzenia Nr A/111/2022  
Prezydenta Miasta Puławy  
z dnia 21 czerwca 2022 r. 

Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do 

oddania w użyczenie na czas oznaczony  

Położenie 
nieruchomości 

Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Czartoryskich 23/23 

Numer działki 1313/2 

Powierzchnia ogólna 
działki [m2] 

2004 

Powierzchnia 
użytkowa lokalu w m2 

45,74 

Udział we 
współwłasności części 
wspólnych budynku 
oraz działki gruntu 

5174/628390 

Numer księgi 
wieczystej 

LU1P/xxxxxxxx/x 

Przeznaczenie działki 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1313/2 położona jest w 
granicach terenów oznaczonych w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego symbolem: „B34.MW/U” – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi publiczne i 
centrotwórcze bez bliższego określania ich profilu, sytuowane w 
parterach budynków mieszkalnych lub oddzielnych budynkach 

Opis nieruchomości 
lokalowej i sposób jej 
zagospodarowania  

Lokal mieszkalny nr 23 położony w budynku przy ul. Czartoryskich 23 w 
Puławach przeznaczony jest na mieszkanie chronione dla osób objętych 
opieką przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.  
Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 6 m2 
 

Forma udostępnienia 

Oddanie w użyczenie na rzecz jednostki organizacyjnej Miasta Puławy – 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, na czas oznaczony – 
na okres prowadzenia przez MOPS w Puławach działalności w zakresie 
udostępniania mieszkań chronionych 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń organu wykonawczego w Urzędzie Miasta 

Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r. 

 

PREZYDENT MIASTA PUŁAWY 

(-) mgr inż. Paweł Maj 

 

 

 


