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Załącznik do Zarządzenia Nr ? .^ .../2022 
Burmistrza Sokółki z dnia . . 4 "b..... 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Sokółka, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej, w 
trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1899 t.j. z późn. zm.)
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Obręb 16 Jelenia Góra
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Od dnia 1 stycznia 2004 r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Sokółka. Działka ta nie jest objęta uchwałą Rady 
Miejskiej wyznaczającą obszar rewitalizacji, decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzją o warunkach zabudowy.

O pis
n ieru ch om ości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Posiada dostęp do drogi publicznej. 
Stanowi własność Gminy Sokółka.

Form a
rozd ysp on ow an ia

Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia od dnia zawarcia umowy do 
dnia 31.08.2023 r. Oddanie w użyczenie nieruchomości nastąpi na rzecz 
Społeczno -  Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i 
Niepełnosprawnym „Edukator” z siedzibą w Łomży na cel związany z 
działalnością stowarzyszenia - prowadzenie działalności edukacyjnej.

Staw ka czyn szu Nieodpłatnie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) na okres 
21 dni.

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz publikuje na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu: https ://bip-
umsokolka.wrotapodlasia.pl. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana będzie do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, tj. w gazecie „Nowiny Sokolskie”.

Szczegółowe informacje w sprawie użyczenia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 
103, tel. 85 711 09 03 w godzinach 730-1530.

Sokółka, 2022 r.


