
BURMISTRZ           Załącznik do zarządzenia nr 139 

MIASTA I GMINY WISKITKI          Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

NPZ.6850.4.2021.DS, NPZ.6850.23.2021.DS, NPZ.6850.26.2021.DS        z dnia 16 listopada 2021 roku 

NPZ.6850.32.2021.DS, GP.GN.OŚ.6850.12.2020.DS                   

   

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej 

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

Oznaczenie 
nieruchomości 

Księga wieczysta 
gruntowa 

Powierzchnia 
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. 0,10 ha 

 

Przedmiotem 
użyczenia jest 
część działki 

ewid nr 71/1, 
obręb ewid. 

Nowy Drzewicz  

Dla obszaru na którym jest położona działka plan miejscowy utracił 
moc prawną z dniem 31.12.2003 r. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wiskitki, zatwierdzonym Uchwałą   

Nr 44/XXXIV/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. oraz zmianą przyjętą 
Uchwałą Nr 19/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia  

26 lutego 2021 r., działka o nr ew. 71/1 położona  w  miejscowości 
Nowy Drzewicz przewidziana jest pod obszary rozwoju zabudowy 

usługowej  i zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej 
(symbol U/MN) 

Działka będzie 
wykorzystywane na 

prowadzenie 
działalności  Koła                    

Gospodyń Wiejskich 
„Drzewiczanki”  

w Nowym Drzewiczu  
w celu realizacji jego 
celów statutowych 

do 10 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 

Działka nr ewid. 
24, obręb ewid. 

Aleksandrów 
PL1Z/00017846/6 0,29 ha 

Przedmiotem 
użyczenia jest 

działka nr ewid. 
24 oraz 

posadowiony na 
niej budynek o 
pow. zabudowy 

305,10 m
2
 

Dla obszaru na którym jest położona działka plan miejscowy utracił 
moc prawną z dniem 31.12.2003 r. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wiskitki, zatwierdzonym Uchwałą  

Nr 44/XXXIV/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. oraz zmianą przyjętą 
Uchwałą Nr 19/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia  

26 lutego 2021 r., działka o nr ewid. 24 położona w miejscowości 
Aleksandrów przewidziana jest pod obszary rozwoju zabudowy 
usługowej i zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej 

(symbol U/MN) 

Działka będzie 
wykorzystywana na 

cele bojowe i 
kulturalno—

społeczne, zgodnie 
ze statutami OSP w 

Aleksandrowie 
 i KGiGW  

w Aleksandrowie 

do 10 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 

Działki nr ewid. 
311 i część 

działki nr ewid. 
310, obręb 

ewid. Jesionka 

PL1Z/00017846/6 ok. 0,2132 ha 

Przedmiotem 
użyczenia jest 

działka nr ewid. 
311 oraz część 
działki nr ewid. 

310, obręb 

Dla obszaru na którym jest położona działka plan miejscowy utracił 
moc prawną z dniem 31.12.2003 r. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wiskitki, zatwierdzonym Uchwałą  

Nr 44/XXXIV/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. oraz zmianą przyjętą 
Uchwałą Nr 19/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia  

Nieruchomość 
będzie 

wykorzystywana  na 
cele bojowe zgodnie 
ze statutem OSP w 

Jesionce 

do 10 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 



Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 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. Kościuszki1, 96-315 Wiskitki. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w prasie o zasięgu powiatowym. 

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 16 listopada 2021 r. 

ewid. Jesionka 
oraz część 

posadowionego 
na nich budynku 

o pow. 
użytkowej ok. 

160 m
2
 

26 lutego 2021 r., działki o nr ewid. 310 i 311 położone w 
miejscowości Jesionka przewidziane są pod obszary rozwoju 

zabudowy usługowej (symbol U) 

Działka nr ewid. 
493, obręb 

ewid. Wiskitki 
PL1Z/00017846/6 4,5111 ha 

Przedmiotem 
użyczenia jest 

działka nr ewid. 
493, obręb 

ewid. Wiskitki 

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 4 lipca 
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wiskitki dot. miejscowości Wiskitki  (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 08.11.2008 r. Nr 191 poz. 6938) działka 

przeznaczona jest pod tereny usług i sportu 
 (symbol 1US). 

Na działce nr 493 znajduje się boisko piłkarskie z trybunami oraz 
budynek socjalno-szatniowy. 

Działka 
wykorzystywana 

będzie na cele Klubu 
Sportowego POGOŃ 

WISKITKI 

do 5 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 

Część działki 
ewid. nr 374, 
obręb ewid. 

Wiskitki 

PL1Z/00057293/6 51 m² 

Przedmiotem 
użyczenia jest 

pomieszczenie, 
położone w 

budynku nr 34 
przy ul. Pl. 

Wolności w 
miejscowości 

Wiskitki, 
posadowionym 

na działce 
ewidencyjnej nr 

374,               
obręb 

ewidencyjny 
Wiskitki 

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 
04.07.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wiskitki, dot. obszaru miejscowości Wiskitki 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 08.11.2008 r. Nr 191 poz. 

6938) działka nr ew. 374 położana w miejscowości Wiskitki 
przeznaczona jest pod tereny usług oświaty (symbol 2UO). 

Lokal będzie 
wykorzystywany na 

prowadzenie 
działalności  Koła 

Gospodarzy                    
i Gospodyń 
Wiejskich 

„Sokulanka” w celu 
realizacji jego celów 

statutowych 

do 2 lat 
Użyczenie 
bezpłatne 


