do

Nr OR.0050.139.2022

Wójta Gminy
z dnia 5 lipca 2022 r.
WYKAZ
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W
- NA CZAS
OZNACZONY 3 LAT - Z PRZEZNACZENIEM NA
GMINNEGO
KULTURY W
Z
W WOLI
w Woli przy ul.
82, 43-225 Wola, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym - Centrum Kultury
Gminy
Wójt Gminy

przeznacza do oddania w
- na czas oznaczony 3 lat - z przeznaczeniem na
Gminnego
Kultury w
z
w Woli
w Woli przy ul.
82, 43-225 Wola, zabudowana
budynkiem dwukondygnacyjnym - Centrum Kultury):

Oznaczenie

ewidencji gruntów:

Numer

Numer jednostki
rejestrowej
G1168
G1168
G1020

1963/58
1964/58
1947/58
Przedmiotowa
przy ul.

Powierzchnia

Symbol

0,0257 ha
0,0049 ha
0,2340 ha

Bi
Bi
Bi

zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym - Centrum Kultury,
82 w Woli o powierzchni
781,00 m2.

Budynek
publicznej,
wzniesiony w latach 90-tych XX wieku w konstrukcji
tradycyjnej, na rzucie w
litery „L” przy ul.
82, 43-225 Wola, na
numer
1963/58, 1947/58. Konstrukcja dachu - stropodach dwuspadowy, pokrycie dachu - blachodachówka.
budynku wynosi 9,80 m2.
Identyfikator budynku 241003_2.0006.827_BUD. W budynku zlokalizowane
pomieszczenia
wykorzystywane na prowadzenie
statutowej przez Gminny
Kultury w
z
w Woli. Ponadto na parterze budynku zlokalizowane
pomieszczenia
o powierzchni
119,70 m2.
województwo
powiat
ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, ul.

jednostka ewidencyjna 241003_2,
82.

W
zlokalizowany jest plac targowy, budynki
osiedle mieszkaniowe zabudowa wielorodzinna, obiekty
placówka pocztowa. Przy budynku znajduje
parking.
Oznaczenie
wieczystej: w
wieczystej Nr KA1P/00035665/0
prowadzonej przez
V
Wieczystych
Rejonowego w Pszczynie prawo
nr
1947/58 wpisane jest na rzecz Skarbu
prawo
wieczystego gruntu i
budynku
wpisane jest na rzecz Gminy
W
wieczystej
Nr KA1P/00079468/9 prowadzonej przez
V
Wieczystych
Rejonowego w Pszczynie
prawo
nr 1963/58 i 1964/58 wpisane jest na rzecz Gminy
Opis
w
a)

/ oznaczenie przedmiotu
- na czas oznaczony 3 lat - stanowi:

przeznaczona do oddania

oznaczonej numerem 1947/58 o powierzchni 1981,28 m2 wraz z
dwukondygnacyjnego - Centrum Kultury o powierzchni
661,30 m2;

b)

numerem 1963/58 o powierzchni 257 m2;

c)

numerem 1964/58 o powierzchni 49 m2.
zlokalizowana przy ul.

82, 43-225 Wola.

budynku

z

Przeznaczenie przedmiotu
w Woli.

na

Gminnego

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowa
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Gminny
Kultury w
z
Termin zagospodarowania
z
Termin wnoszenia
Zasady aktualizacji
Okres

na prowadzenie

nie jest
statutowej przez

w Woli.
czas oznaczony 3 lat,

nie dotyczy.

od dnia

oddana w

nie dotyczy.
nie dotyczy.

(czas trwania umowy

Kultury w

czas oznaczony - trzech lat.

Wójt Gminy
Jan

umowy

