
Zarządzenie Nr US8 /2018

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 23 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Sportowej przeznaczonej do oddania w użyczenie wymienionej w 
wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, a informacja o wywieszeniu wykazu będzie 
zamieszczona w „Tygodniku Ostrołęckim - Tygodnik w Makowie” i na stronie internetowej 
miasta.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru, 
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia
Nr h 58/2018 Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki 
z dnia 18 września 2018 r.

WYKAZ 
Nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

1. Położenie nieruchomości
Maków Mazowiecki ul. Sportowa.

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków 
Działka Nr 1481 o pow. 1568 m2 stanowiąca własność Miasta Maków Mazowiecki, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta 
Nr OS1P/00048020/6.

3. Powierzchnia przeznaczona do użyczenia
Część działki Nr 1481 o pow. 4 m2.

4. Opis nieruchomości
W/w teren znajduje się nad rzeką Orzyc i jest porośnięty zielenią nieurządzoną. Na 
powierzchni przeznaczonej do użyczenia zostaną zainstalowane urządzenia pomiarowe 
Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej w ramach stacji hydrologicznej 
Maków Mazowiecki.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków 
Mazowiecki zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016 r. nieruchomość przeznaczona jest jako tereny zieleni 
nieurządzonej - symbol 7.ZN.

6. Czas, na który umowa użyczenia zostanie zawarta 
Nieoznaczony.

Podstawa prawna wywieszenia wykazu
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm./.


