
                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 13/2023
                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrza Miasta Raciąż 

                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 15 marca 2023 roku

            
                                                                                                                                                                                                                     

WYKAZ   
nieruchomości przeznaczonej  do oddania w użyczenie 

na czas oznaczony tj. na okres 3 lat  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2023 r.,  poz. 344) Burmistrz Miasta Raciąż informuje  o przeznaczeniu  do 
oddania w użyczenie n/w nieruchomości: 
Adres Oznaczenie 

nieruchomości według 
ewid. gruntów/
powierzchnia

Oznaczenie według 
księgi wieczystej   

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej 
zagospodarowania

Forma władania i okres 
zawarcia umowy  

Raciąż Działki o nr 739/1 
o pow. 1,05 ha
739/4 
o pow. 0,8003 ha

KW 
PL1L/00023614/5 

Nieruchomość niezabudowana 
obejmująca działki o nr ewid. 
739/1 i 739/4 o łącznej pow. 
1,8503 ha stanowi własność 
Gminy Miasto Raciąż. 

Dla działek o nr ewid. 739/1 i 739/4 położonych  
w Raciążu  nie ma aktualnie obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Miasta Raciąż, jak również nie podjęto uchwały, 
stosownie do ustawy z dnia 9 października 2015 
roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz.1777 ze 
zm.) w odniesieniu do przedmiotowego terenu 
działki. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w 
Raciążu Nr XLIV/320/2014 z dnia 25 września 
2014 roku działka o nr ew. 739/1 stanowi teren 
zamkniętego składowiska odpadów o symbolu 
IOr. Natomiast działka o nr ew. 739/4 jest 
usytuowana w kompleksie przewidzianym pod 
tereny zieleni naturalnej, łąki, pastwiska o 
symbolu Zn – (w tym fragment lasu od strony 
północnej o pow. ok. 0,13 ha). 
Nieruchomość  wykorzystywana będzie w celu 
urządzenia strzelnicy sportowej oraz w celach 
sportowo-rekreacyjnych.

Nieruchomość przeznaczona
do oddania w użyczenie  na  
okres  3 lat na rzecz  
Stowarzyszenia Jednostka 
Strzelecka 1006 Płońsk

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu , pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż   na okres 21 dni tj. od 15.03.2023 r. 
do dnia 05.04.2023 r.,  zamieszcza się na stronie internetowej urzędu i podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

 


