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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 
nr 1/2019 

 

Lp. Obręb Działka Adres 

1 05 – 11 103/1 Ul. Wylot 6 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS POZYCJI NR 1 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Działka ewidencyjna numer 103/1 obręb 05-11 Milanówek, KW nr WA1G/00024629/7. 

 

2. Powierzchnia nieruchomości 

Użyczenie obejmuje nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0702 ha wraz z: 

a) budynkiem mieszkalnym, identyfikator  140501_1.0011.162_BUD, 

powierzchnia użytkowa całego budynku: 175,69m
2
, dwie kondygnacje 

nadziemne oraz poddasze użytkowe, budynek podpiwniczony 

b) murowanym budynkiem gospodarczym, identyfikator 

140501_1.0011.163_BUD, powierzchnia użytkowa ok. 13m
2
 

 

3. Opis nieruchomości 

Nieruchomość zabudowana budynkami opisanymi w pkt. 2 lit. a) i b). Działka ogrodzona, 

nawierzchnia nieutwardzona. Budynek mieszkalny obecnie nie jest podłączony do mediów, 

Instalacje wewnętrzne budynku (woda, kanalizacja, energia, ogrzewanie) oraz stolarka do 

kapitalnego remontu. Elewacja nie obłożona warstwą termoizolacyjną. Komórka nie podłączona 

do mediów. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Przedmiotowa nieruchomość leży poza obszarem objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Budynek w przeszłości użytkowany był jako dom mieszkalny. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości 

Nie dotyczy 

6. Cena nieruchomości 

Nie dotyczy 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

Nie dotyczy 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy 

Nie dotyczy 
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9. Terminy wnoszenia opłat 

Nie dotyczy 

10. Zasady aktualizacji opłat 

Nie dotyczy 

11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę 

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie na rzecz Fundacji Radośni KRS: 0000771951 z 

siedzibą na ul. Zachodniej 18/20 w Milanówku (adres do korespondencji: 01-926 Warszawa  

ul. Kwitnąca 7/45,  www.fundacjaradosni.com.pl) na okres 10 (dziesięciu) lat. 

Zgodnie z §9 swojego statutu Fundacja Radośni za główny cel stawia działania na rzecz 

pełnoletnich osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełno sprawnościami oraz na 

rzecz ich rodzin.  

Nieruchomość miałaby zostać przeznaczona na założenie domu w ramach mieszkalnictwa 

treningowego, a następnie pobytu, pracy, terapii i rehabilitacji dla ok. 6-8 dorosłych osób z 

autyzmem z terenu miasta i gminy Milanówek. Ponadto planowane jest prowadzenie terapii 

oraz warsztatów dla ogółu rodziców lub opiekunów osób z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, a także opieki wytchnieniowej. 

Na podstawie uchwały Nr  475/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz załącznika nr 1 do tej uchwały tj. dokumentu 

„Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2019 na rok 2019” Burmistrz Miasta Milanówka może użyczać bądź 

wynajmować nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności statutowej organizacji. 
 

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka:  

 

1. przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek  

2. przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek,  

 

na okres 21 dni tj. od 12 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/–/ 

Piotr Remiszewski 


