ZARZĄDZENIE NR 193/19
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 roku, poz. 1875) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda
zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas oznaczony część działki, położoną w granicy działki
o numerze ewidencyjnym 960/6 o ogólnej powierzchni 517m2 w Ludwikowicach Kł., określoną
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Część działki o której mowa w ust.1 przeznacza się do użyczenia na posadowienie 2 tablic
informacyjnych z oznaczeniem Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Nowej Rudzie, - ,,Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” –
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
i Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności
- ,,Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa

kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”. Cel projektu: Poprawa jakości
środowiska poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu
oczyszczenia ścieków komunalnych oraz poprawa jakości systemów zaopatrzenia w wodę.
Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowej Rudzie.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy
ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł.. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i
Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta
Ryszard Czerewaty
Zastępca Wójta

Załącznik do zarządzenia Nr 193/19
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17.04.2019 r. do dnia 07.05.2019 r.
Lp.

Położenie
nieruchomości

Ludwikowice
Kł.

Numer
działki

960/6

KW

SW2K/00024252/1

Powierzchnia
użyczanej
nieruchomości
(m2)
517m2

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Część działki nr 960/6 o powierzchni 8m2 przeznaczona na
posadowienie 2 tablic informacyjnych o wymiarach 120 x 80 w
Ludwikowicach Kł. Zgodnie z Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi L-ce Kł. Gminy
Nowa Ruda działka numer 960/6 o pow. 517m2 przeznaczona jest
w części na cele usługowe i w części posiada status drogi
publicznej dojazdowej. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i
budynków prowadzonej przez Starostę Kłodzkiego, działka
sklasyfikowana jest jako: W – grunty pod rowami.

Termin
trwania
użyczenia
Od dnia
podpisania
protokołu
zdawczoodbiorczego
do
31.12.2024r.

Forma
przeznaczenia do
użyczenia

Tryb
bezprzetargowy

Z up. Wójta
Ryszard Czerewaty
Zastępca Wójta

Do wiadomości:
1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda
2. Sołtys sołectwa - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
3. Prasa lokalna www. otoprzetargi.pl
4. bip
5. a/a

