WYKAZ NIERUCHOMOSCI 
przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym


Wójt Gminy Babice działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. ) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Babice Nr z dnia 25.11.2020 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych
Wójt Gminy Babice ogłasza co następuje:

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 10 lat z zasobu nieruchomości komunalnych:
	 Pomieszczenia w budynku przy ul. Nadwiślańskiej 32 w Mętkowie działka  nr 47/2, 47/3, 1459/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00077615/6 dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Babice na potrzeby ich działalności statutowej:


	 1-go pomieszczenia o łącznej powierzchni 56,41 m2, ubikacji o powierzchni 1,55 m2  oraz 2-ch pomieszczeń do wspólnego korzystania (korytarz, kotłownia o łącznej powierzchni 15,65 m2 ),


	1-go pomieszczenia o łącznej powierzchni 57,96 m2, ubikacji o łącznej powierzchni 1,63 m2, kuchni o powierzchni 4,95 m2  oraz 2-ch pomieszczeń do wspólnego korzystania (korytarz, kotłownia o łącznej powierzchni 15,65 m2 ).   


	Obiekt (budynek) Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego  o powierzchni użytkowej 152,80 m2 (2 szatnie, 2 pomieszczenia z natryskami, 4WC 1 WC dla niepełnosprawnych, komunikacja, klatka schodowa, pralnia, pokój sędziowski, pokój gospodarczy,3 magazyny, strych, wiatrołap) w Olszynach przy ul. Wiślanej 10, działka Nr 2180/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00066134/0 dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Babice na potrzeby ich działalności statutowej



	Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni począwszy od na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.babice.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

	Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy  w Urzędzie Gminy Babice, ul. Krakowska 56, pokój 202, tel. 32 61 34 013 wew. 92.
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