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Wykaz nieruchomości przeznaczonych nieodplatnego użyczenia

Na podstawie pisma Zarządu Powiatu Lwóweckiego li GŚ.6845.11.2017.AK.5 z
dnia 21 grudnie 20l7r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części
działki nr 309/66 położonej w obrębie Rakowice Wielkie oraz art. 35 ust.l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.
543 ze zmianami), Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich podaje
do publicznej wiadomości, że przeznacza do nieodplatnego użyczenia fragment działki
309/66 położonej w obrębie Rakowice Wielkie, wg załączonej mapki.

Lp. Nr księgi Nr Powierzchnia Opis Położeniewieczystej działki działki w ha nieruchomości

1. KW 25537 309/66 0,04022 grunty rolne zabudo- Rakowice Wielkie
wane

RAZEM: 0,04022 ha

l. Ww. nieruchomość jest przeznaczona do nieodpłatnego wykorzystania w celu popra-
wy warunków zagospodarowania działki nr 309/17.

2. Użytkownik wykona na własny koszt na ww. działce: prace wyrównujące i porządko-
we, ułożenie kostki betonowej oraz posadowienie wiaty śmietnikowej niezwiązanej z
gruntem.

3. Użytkownik zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Oferty należy składać w
terminie do 21 dni od daty ogłoszenia.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogło-
szeń Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich. Informacja o wy-
wieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w
Rakowicach Wielkich oraz telefonicznie pod numerem 728 43 63 w. 19

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ekonomiczno·Technicznych
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