
 

 

  Zarządzenie Nr  143 /2019 
Burmistrza Miasta Gorlice 

z dnia 5 lipca 2019 r. 
 

w  sprawie przeznaczenia pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach  do 
użyczenia 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r.  poz. 506), art. 13 ust 1,  art. 35 ust. 1  i  2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:  Dz. U.  
z  2018 r., poz. 2204 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres do trzech lat w drodze bez przetargowej 
nieruchomość stanowiącą własność Miasta Gorlice, obejmującą pomieszczenia w budynkach  
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach przy ul. Krakowska 5, szczegółowo opisane  
w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną 
częścią. 

§ 2 
 

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach na okres 21 dni, a także 
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. 
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Gorlice. 

 
§ 3 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach 
oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 



 

 

Załącznik N 1 do    
 Zarządzenia Nr 143 /2019 

               Burmistrza Miasta Gorlice 
               z dnia 5.07.2019 r. 

Wykaz pomieszczeń  przeznaczonych  do użyczenia  przez Miasto Gorlice 
 

Lp

. 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Powierzchnia  pomieszczenia 

oddanego w użyczenie 

 

Opis nieruchomości 

adres , przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania 

przestrzennego   miasta Gorlice, 

Okres  użyczenia  

i planowana działalność 

 Nr działki Nr KW 

 1. 

 

 

 

 

 

 

1166/18 

 

KW 17959, 1185, 

1186, 1187 

288 m2 Przedmiotem użyczenia jest sala gimnastyczna w budynku 

Miejskiego  Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach ul. Krakowska 5,  

38-300 Gorlice  usytuowana na parterze budynku. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  - Plan Nr 3  podstawowe przeznaczenie 

nieruchomości to tereny usług  publicznych o symbolu 

6.UP. 

1.Umowa użyczenia na czas określony - okres do 3 

lat , z przeznaczeniem na  prowadzenie zajęć 

proedukacyjnych  przez Międzyszkolny Klub 

Narciarski 

Szczegółowe warunki użyczenia pomieszczenia 

określone zostaną  w umowie. 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach Plac Kościelny 2 Segment B – I piętro oraz zamieszczeniu na stronie 

internetowej Urzędu.  


