
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44 /2022 
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 
04 marca 2022 r.

W Y K A Z  Nr 12/2022
Na podstawie art.35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) 

Gminy Ustronie Morskie ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego Biorącego w użyczenie
Położenie nieruchomości, nr 
księgi wieczystej

Ustronie Morskie, ul. Osiedlowa 2B
KW Nr KOI L/00052473/0
Działka zabudowana innym obiektem o opieki zdrowotnej o powierzchni zabudowy 1017 m2

Nr działki, powierzchnia, użytki Działka nr 822 o powierzchni 0,1671 ha, Bi

Przeznaczenie w mpzp 1UP -  zabudowa usługowa, w tym usług publicznych

Przedmiot dzierżawy, 
powierzchnia

Wydzielone pomieszczenia z lokali nr 01 i 02,położone w piwnicy budynku, składające się z:
-magazynku ( 013,014) o łącznej powierzchni 16,50 m2,
-pomieszczenia socjalnego ( nr 02) o powierzchni 11,09 m2.
Łączna powierzchni pomieszczeń oddanych w użyczenie wynosi: 27,59 m2.

Przeznaczenie nieruchomości Na okres umowy użyczenia lokale wykorzystywane będą na potrzeby związane z realizacją celów statutowych Caritas Parafii w 
Ustroniu Morskim oraz jako pomieszczenia do przechowywania i wydawania produktów żywnościowych pochodzących z darów
Unii Europejskiej przeznaczonych na pomoc ubogim mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, a także wykorzystywane będą do 
udzielania pomocy rzeczowej ( odzież, sprzęt gospodarczy, itp.)

Forma władania nieruchomością Umowa użyczenia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Oplata Bez obowiązku ponoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat Brak

1 .Biorący w użyczenie zobowiązany jest do:
a) utrzymania oddanych w użyczenie lokali w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2.Bioracy w użyczenie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w lokalu objętym umową użyczenia, ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby 

przebywające w lokalu oraz za wyrządzone przez nich szkody.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od .9^. .'. do ...9̂..
/

WÓJT Ci/łlN

Sprawę prowadzi; Ewa Ostrowska, Referat GNP (pok. Nr 6), e.oslrowska@ustronie-morskie.pl, tel. 94 35 14 187


