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WYKAZ  
NIERUCHOMO ŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W U ŻYCZENIE 

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Działka numer ewidencyjny 5/1 w obrębie 07-01, położona przy ul. Turczynek  
w Milanówku, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1G/00030879/9. 
 

2. Powierzchnia nieruchomości 

Przedmiot użyczenia stanowić będzie część nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.596 m2.  
 

3. Opis nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość leży we wschodniej części Milanówka, przy ulicy  
Turczynek. Przedmiot użyczenia stanowić będzie ogrodzony teren, na którym znajduje się 
utwardzony parking oraz tor ze wzniesieniami przeznaczony do akrobacji rowerowych bądź 
motocrossowych. W bezpośrednim sąsiedztwie położone jest boisko Klubu Sportowego „Milan”. 
W ewidencji gruntów i budynków grunt ten został oznaczony symbolem „Bz” – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza obszarem objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowana została jako tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
 

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 
 

9. Terminy wnoszenia opłat 

Nie dotyczy 
 

10. Zasady aktualizacji opłat 

Nie dotyczy 
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11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub 
użyczenie 

Oddanie części nieruchomości w bezpłatne użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności związanej z promocją Gminy Milanówek, treningi do zawodów motocross, pokazy. 

 

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 17.07.2020 r. do 06.08.2020 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 


