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Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY Nr 36/2010.

Z dnia 5 luty 20 l Or.

W sprawie: ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości
stanowiących mienie gminne Gminy Lipnik na 20 lOr.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym /tekstjednolity.Dz.U.Nr. 142 z 2001 r. Poz. 1591 z póżniejszymi
zmianami/ i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce
nieruchomościami (tekstjedn.Dz.U.z 2004 r,Nr.261,poz. 2603 z póżn.zm.)
Zarządzam co następuje:

§ l

Ustala się plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem nr. 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. r



Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy w Lipniku Nr

z dnia 05 .02.2010r

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA Gminnego Gminy Lipnik
na rok 2010

Zasób Nieruchomości Gminnych
Przeznaczonych do sprzedaży w 2010 r.

Nr działki i Pow.w mż Nr. KW Opis nieruchomości
położenie

119/3 27000 Nieruchomość zabudowana /budynek byłej szkały podstawowej!
Malice położona w Malicach Kościelnych w terenie obszaru administracji i usług
Kościelne ,leżąca przy drodze powiatowej , uzbroienie : sieć energii energetycznej,

wodociągowej

29089

89/2 Nieruchomość zabudowana 1budynek byłej zlewni mleka! położona w
Malice Malicach Kościelnych przy drodze powiatowej , stanowiąca własność
Kościelne 600 29529 Gminy Lipnik . Uzbroienie: sieć energii elektrycznej ,wodociągowej.

14\15 Działka budowlana ,położona w Lipniku w terenie budownictwa
Lipnik mieszkaniowego jednorodzinnego, uzbrojenie: sieć energii elektrycznej

842 29782 ,wodociągowej, kanal izacyjnej, gazowej.

Lokal 196,8 Lokal użytkowy o powierzchni 145,50m2, z pomieszczeniami
użytkowy pomocniczymi o pow. 51,30m2 ,znajdujący się w budynku oznaczonym Nr
Włostów 29534 245A na działce Nr 40/69 położone we Włostowie

184 Lownica 1000 Działka położona we wsi Lownica ILąka były grunt szkolny 1

287 Lownica 200 Działka położona we wsi Lownica ILąka były grunt szkolny 1

9/2 Lipnik Działka niezabudowana,położona w Lipniku przy drodze krajowej Nr 9
Radom -Rzeszów -w terenie zabudowy mieszkaniowej ,uzbrojenie: sieć

1800 29782 energii elektrycznej ,wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Lokal Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielolokalowym Nr 245F
mieszkalny w położony we Włostowie,którego najemcąjest osoba fizyczna.
budynku
245F we
Włostowie 40m2 29529 r
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