
ZARZĄDZENIE NR 174/22 
BURMISTRZA DUKLI 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dukla 
i ogłoszenia wykazu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., 
poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/190/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa 
Podkarpackiego nr 47, poz. 545 oraz z 2011r. nr 170, poz. 2458), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznacza do oddania w użyczenie na czas nieokreślony Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie, na cele 
związane z ich działalnością statutową i zadaniami określonymi w przepisach prawa, nieruchomość oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka 523/2 położoną w Tylawie, gmina Dukla o powierzchni 0,61 ha, zabudowaną 
budynkiem remizy o powierzchni użytkowej 392,30 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Dukla zgodnie 
z KW KS1K/00064770/7.  

§ 2. 1. Informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zawarte są w wykazie 
nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Dukli i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Dukli. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat, na terenie którego położona jest użyczana nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego w Dukli. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Andrzej Bytnar 
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Załącznik do zarządzenia Nr 174/22 

Burmistrza Dukli 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

Lp.  Opis nieruchomości  
Położenie nieruchomości  
Powierzchnia  
Księga wieczysta  

Numer działki  
Obręb  
Powierzchnia działki  

Termin 
zagospodarowania  

Cel użyczenia  
Przeznaczenie 
w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego  

Okres użyczenia  Uwagi  

1. Nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka 
nr 523/2 położona w Tylawie 
zabudowana budynkiem remizy 
o powierzchni użytkowej 392,30 
m2, Tylawa 26A.  
 
Księga wieczysta  
KS1K/00064770/7  

Działka nr ewid. 
523/2 
Obręb Tylawa 
Gmina Dukla  
Powierzchnia działki: 
0,61 ha  
Oznaczenie Bi - inne 
tereny zabudowane  

Styczeń/luty 2023 r.  Użyczenie na rzecz 
Stowarzyszenia nie 
prowadzącego 
działalności 
gospodarczej;  
na cele związane 
z działalnością statutową 
i zadania  określone 
przepisami prawa w 
szczególności m.in. w 
ustawie z dnia 17 
grudnia 2021r. o 
ochotniczych strażach 
pożarnych, w ustawie z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie  
przeciwpożarowej  
 
Przeznaczenie w MPZP:  
- Tereny zabudowy 
zagrodowej (RM1) - ok. 
44 % 
- Tereny zabudowy 
mieszkaniowej i 
usługowej (MN/U-2(E)) 
- ok. 11 % 
- Tereny zabudowy 

Na czas 
nieokreślony  

Wysokość czynszu - 
umowa użyczenia nie 
dotyczy  
 
Szczegółowe warunki 
użyczenia określi 
umowa.  
 
Użyczenie na rzecz 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tylawie  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3D984EF1-8592-4DBF-81C3-E099A4D4C500. Podpisany Strona 1



mieszkaniowej i 
usługowej (MN/U-2) - 
ok. 41 % 
- Granica Jaśliskiego 
Parku Krajobrazowego 
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