
 

BURMISTRZ  

MIASTA I GMINY WISKITKI           Załącznik do zarządzenia nr 56 

              Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

NPZ.6850.4.2021.DS              z dnia 1 kwietnia 2021 roku.  
             

WYKAZ 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki  działając  na  podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje  do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki, zgodnie z poniższym wykazem: 

Wykaz  został  podany  do publicznej wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  prasie  o zasięgu  powiatowym,  na stronach  internetowych  Urzędu Miasta i  Gminy  Wiskitki: www.wiskitki.bip.net.pl,  www.wiskitki.pl,                    

a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. 18 tel. (46) 854 50 23 

              Z up. BURMISTRZA 

                      /-/ 

                inż. Łukasz Boczkowski 

                 ZASTĘPCA BURMISTRZA 

                  MIASTA I GMINY WISKITKI 

Wiskitki, dnia 1.04.2021 r. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Księga wieczysta 
gruntowa 

Powierzchnia 
części 

nieruchomości 
przeznaczona 
do użyczenia  

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

Sposób 
zagospodarowania 

Termin 
oddania w 
użyczenie 

Wysokość opłat 
i terminy ich 
wnoszenia 

Część działki 
ewid. nr 71/1, 
obręb ewid. 

Nowy Drzewicz 

PL1Z/00017846/6 

ok. 0,0300 ha 

Przedmiotem 
użyczenia jest 

działka ewid. nr 
71/2 oraz część 
działki ewid nr 

71/1, obręb ewid. 
Nowy Drzewicz. 

Teren działek ewid. 
nr 71/1 i 71/2 jest 

częściowo 
ogrodzony siatką 

tzw. leśną 

Dla obszaru na którym położone są działki 
plan miejscowy utracił moc prawną z dniem 

31 grudnia 2003 r. 
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań                     

i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wiskitki, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr 44/XXXIV/14         
z dnia 11 sierpnia 2014 r.  

działki o nr ew. 71/1 i 71/2 położone               
w miejscowości Nowy Drzewicz przewidziane 
są w części pod obszary rozwoju zabudowy 

usługowej (symbol U), oraz w części pod 
obszary rozwoju zabudowy usługowej                
i zabudowy mieszkaniowej i zabudowy 

zagrodowej (symbol U/MN) 

Działki będą 
wykorzystywane na 

prowadzenie 
działalności  Koła                    

Gospodyń 
Wiejskich 

„Drzewiczanki” w 
Nowym Drzewiczu 

w celu realizacji 
jego celów 

statutowych 

do 3 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 

Działka ewid nr 
71/2, obręb ewid. 

Nowy Drzewicz 
0,0287 ha 

http://www.wiskitki.bip.net.pl/
http://www.wiskitki.pl/

