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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 63 w obrębie 06-13, położona przy ul. Szkolnej w Milanówku, 
uregulowana w księdze wieczystej nr WA1G/00027185/3. 
 

2. Powierzchnia nieruchomości 

Użyczenie obejmuje nieruchomość gruntową o powierzchni 7 406 m2 wraz z istniejącą 
zabudową. 
 

3. Opis nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość leży w centralnej części Milanówka, przy ulicy Szkolnej. 
Nieruchomość ta jest ogrodzona i stanowi obiekt sportowy, w skład którego wchodzą  
budynek zaplecza szatniowo-magazynowego oraz boisko do piłki ręcznej/koszykówki  
wraz z infrastrukturą techniczną. W ewidencji gruntów i budynków grunt ten został oznaczony 
symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Przedmiotowa nieruchomość leży poza obszarem objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i została zagospodarowana jako obiekt sportowy. 
 

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 sportowej i kulturalnej wynikającej ze statutu 
Milanowskiego Centrum Kultury, w tym przede wszystkim zapewnienie dostępu dla uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku w celu organizowania zajęć 
wychowania fizycznego, 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 

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 26.06.2018 r. do 17.07.2018 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 


