
ZARZĄDZENIE Nr 21 /2022 

WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 
z dnia 9 marca 2022 

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na czas nieoznaczony. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tj.) art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 tj .)oraz art.. 71 O ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 Użyczyć na czas nieoznaczony Instytutowi Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 
z siedzibą w Warszawie, część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
119/2, położonej w miejscowości Cielechowizna o powierzchni do 15 m2, posiadającej 
księgę wieczystą SI 1M/00001 O 19/8, która została wymieniona w wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 Nieruchomość oddaje się w użyczenie celem posadowienia kamienia z tablicą 
upamiętniającą w ramach projektu Instytutu pod nazwą 'Zawołani po imieniu' 

§ 3 Szczegółowe warunki użyczenia wyżej wymienionej nieruchomości zostaną określone 
w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki zwaną „Użyczającym", 
a Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie zwanym„ 
Biorącym w użyczenie". 

§ 4 Wykaz nieruchomości o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 21 /2022 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2022 r. 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym 

LP Nr działki wg Pow. działki Oznaczenie księgi Powierzchnia Położenie Wysokość Sposób użytkowania 
ewidencji wha wieczystej działki do czynszu użyczonej działki 
gruntów użyczenia 

1 119/2 1,9912 SllM/00001019/8 0,0015 Cielechowizna Nie Posadowienie 
dotyczy kamienia z tablicą 

pamiątkową 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, na okres 21 dni, tj. od dnia 09. 03. 2022 r. do 30. 03 2022 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu 


