
Zarządzenie  Nr 260.2020 
Burmistrza Miasta Jawora 
z dnia 20 stycznia  2020 r. 

 
 

 
w sprawie użyczenia nieruchomości  

 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Jaworze Nr XVII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 23, poz. 381), zmienionej uchwałą Nr XXVII/153/08 Rady 
Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2008 r. oraz  uchwałą Nr V/24/2015 Rady 
Miejskiej w Jaworze  z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje: 
 

§1 
 

Przeznacza się do bezpłatnego używania w formie umowy użyczenia na okres do 3 lat 
nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Jawor,  oznaczoną jako działka nr 70/4 
o  pow. 6,2310 ha, położoną w Jaworze w Obrębie Nr 6 – Przemysłowy, z przeznaczeniem na 
realizowanie celów rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie sportów obronnych 
oraz strzelectwa sportowego. 
 
 

§2 
Podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim                    
w Jaworze na okres 21 dni tj. od 22 stycznia 2020r. do 12 lutego 2020r.  oraz zamieszczeniu 
na stronie internetowej Urzędu. 
 

§3 
 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

B U R M I S T R Z 
 

Emilian Bera 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Jawora 

Nr 260.2020 
z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
Burmistrz Miasta Jawora 

podaje do publicznej wiadomości 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie ustawy z dnia            

21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI  

OD 22 stycznia 2020 r. DO 12 lutego 2020 r. 

Nr działki,  
obręb, 

Nr księgi wieczystej 

Powierzch-nia 
nierucho-mości 

 

 Opis 
nieruchom

ości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania  

Wysokość 
opłat za 

dzierżawę, 
terminy 

wnoszenia 
opłat 

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Informa-
cja o 

przezna-
czeniu 

 
działka nr 70/4, 

Obręb Nr 6– 
Przemysłowy 

Nr KW 
LE1J/00012236/4  

6,2310 ha  

Działka 
gruntu, 

położona       
w Jaworze 

przy ul. 
Strzelecki

ej 

Przeznaczenie  
w planie 

miejscowym: 
US.1-tereny usług  
sportu i rekreacji 
KDD.2, KDD.1– 

tereny dróg 
publicznych 

dojazdowych. Sposób 
zagospodarowania: 

pod tereny 
rekreacyjno-sportowe 

oraz 
przeprowadzanie 
szkoleń z zakresu 

sportów obronnych i 
strzelectwa   

- - 

Oddanie 
w 

użyczenie  
na okres 
do 3 lat 

 

 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut. 
Urzędu (pokój nr 23, II piętro) lub tel. 76 8702021 wew. 128. 

B U R M I S T R Z 
 

Emilian Bera 


