Załącznik do Zarządzenia Nr 374/2018
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 8 marca 2018 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Wójt Gminy Sztabin ogłasza
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Lp

1.

Nr
Pow. w ha
działki

0,2489 ha
część dz.
142/2
o pow.
0,0286 ha

KW

Położenie
nieruchomości

Opis nieruchomości

nieruchomość
Sztabin
zabudowana budynkiem
SU1A/00019750/4 ul. Augustowska
UG Sztabin, plac
53
manewrowy
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Wartość
nieruchomości

-

Zasady
Przeznaczenie w planie
aktualizacji Forma rozdysponowania
zagospodarowania
opłat
przestrzennego

-

brak planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Rada Gminy Sztabin
nie podjęła uchwały
bezpłatne użyczenie placu
w sprawie wyznaczenia
manewrowego przed
obszaru zdegradowanego
budynkiem UG Sztabin na
i obszaru rewitalizacji na
czas określony do 5 lat dla
podstawie art. 8 ustawy
właściciela Ośrodka
z dnia 9 października
Szkolenia Kierowców
2015 r. o rewitalizacji
w Sztabinie w celu
(Dz. U. z 2015 r.
prowadzenia zajęć
poz. 1777 ze zm.), jak
szkoleniowych z nauki
i uchwały w sprawie
jazdy samochodem
ustanowienia na obszarze
osobowym
rewitalizacji Specjalnej
Strefy Rewitalizacji,
o której mowa
w art. 25 powyższej
ustawy

Strona 1

2. 64/3

3. 98

4. 56

0,20 ha

1,22 ha

0,94 ha

SU1A/00014069/8

SU1A/00014065/0

SU1A/00014064/3

Jaminy 21B

Nieruchomość
zabudowana budynkiem
komunalnym,
murowanym,
parterowym o pow.
użytk. 252,34 m²
(świetlica wiejska)

-

-

Kamień 29

Nieruchomość zabudowa
budynkiem
komunalnym,
drewnianym,
parterowym o pow.
użytk. 136,40 m²

-

-

Krasnoborki 6a

Nieruchomość zabudowa
budynkiem
komunalnym,
murowanym,
parterowym o pow.
użytk. 136,30 m²
w którym mieści się
świetlica wiejska,
budynkiem
gospodarczym o pow.
użytk. 48,80 m²
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-

-

bezpłatne użyczenie na
czas nieokreślony
pomieszczenia nr 5 o pow.
użytk. 40,37 m² dla
Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Sztabinie.
Filia Biblioteki
w Jaminach w celu
realizacji zadań
statutowych.
jak w pkt. 1
Bezpłatne użyczenie na
czas nieokreślony dla OSP
Jaminy pomieszczeń
o pow. użytk. 203,35 m²
(w tym świetlica wiejska)
w celu realizacji zadań
statutowych. Do
wspólnego korzystania
wc, wiatrołap o pow.
użytk. 8,62 m²
bezpłatne użyczenie na
czas nieokreślony dla
Sołectwa Wsi Kamień
pomieszczeń o pow.
jak w pkt. 1
użytk. 83,90 m² (świetlica
wiejska) w celu realizacji
zadań statutowych
bezpłatne użyczenie na
czas nieokreślony dla
Sołectwa Wsi Krasnoborki
budynku komunalnego
o pow. użytk. 136,30 m²
jak w pkt. 1
(świetlica wiejska),
budynku gospodarczego
o pow. użytk. 48,80 m²
w celu realizacji zadań
statutowych
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5. 57

6.

143

0,9560 ha SU1A/00017554/6

Jaminy 25A

1,7024 ha SU1A/00014134/5

Jaziewo

Nieruchomość
zabudowana budynkiem
szkoły z częścią
mieszkalną o pow. użytk.
541,30 m² /2 mieszkania
o pow. użyt. 81 m kw/
bud. gosp. 61 m²
z otaczającą
infrastrukturą

według ewidencji
gruntów i budynków jest
las, teren zakrzewiony,
pastwisko.

-

-

-

-

bezpłatne użyczenie na
okres do 2 lat dla Szkoły
Podstawowej w Jaminach
25A prowadzonej przez
Społeczno – Oświatowe
Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym
jak w pkt. 1
i Niepełnosprawnym
„Edukator” w Łomży
budynku szkoły o pow.
użytk. 424,80 m² bez
części mieszkalnej
+ budynek gospodarczy
o pow. użyt. 54 m²,
bezpłatne użyczenie na
jak w pkt. 1
okres do 3 lat terenu
pastwiska o pow. 0,02 ha
w celu postawienia
25 sztuk uli pszczelich.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach podanych w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, pok. nr 4, pod nr tel. 87 643
97 64, nr tel. 87 643 97 50.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, na stronie
internetowej urzędu pod adresem www.sztabin.ug.gov.pl ,w BIP urzędu, w prasie lokalnej.
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