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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 6 w obrębie 05-15, położona przy ul. Kościelnej w Milanówku, 
uregulowana w księdze wieczystej nr WA1G/00031682/8. 
 

2. Powierzchnia nieruchomości 

Użyczenie obejmuje nieruchomość gruntową o powierzchni 6 687 m2 wraz z istniejącą 
zabudową, z wyłączeniem budynku o powierzchni zabudowy 349 m2.  
 

3. Opis nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość leży w centralnej części Milanówka, przy ulicy Kościelnej. 
Nieruchomość ta jest ogrodzona i zabudowana trzema budynkami. W ewidencji gruntów  
i budynków grunt ten został oznaczony symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane, natomiast 
budynki zostały sklasyfikowane jako pozostałe budynki niemieszkalne oraz budynki oświaty, 
nauki i kultury oraz sportowe. Na gruncie znajduje się także kort tenisowy. 
 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu „Śródmieście” w Milanówku, podjętego uchwałą Nr 528/XLII/14 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 961 z dn. 3.02.2015 r.), przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym „ USK1” – teren zabudowy usług sportu  
i kultury. 
 
 

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 sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę 

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie na rzecz Milanowskiego Centrum Kultury,  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, na czas nieokreślony. 
 

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 

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie  
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 


