
ZARZĄDZENIE NR 113/2021 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do użyczenia położonej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 6. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.) 

Wójt Gminy Bestwina zarządza: 

§ 1. Przeznaczyć do użyczenia część zabudowanej nieruchomości położonej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 
6, bliżej opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, o którym mowa w § 1 podać do publicznej 
wiadomości przez: 

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 na okres 21 dni, 

2) zamieszczenie na stronach internetowych www.bip.bestwina.pl  , www.bestwina.pl  na okres 21 dni, 

3) opublikowanie informacji o jego zamieszczeniu w czasopismie „Dziennik Zachodni". 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwstycji. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Bestwina 
 

Artur Beniowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 113/2021 

Wójta Gminy Bestwina 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącej część zabudowanej działki,  

położonej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 6 

1. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00070863/5 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Pszczynie. 

2. Przedmiotem użyczenia jest część działki oznaczonej nr 42/8 (Bi), obręb Bestwina, o pow. 0,0504 ha, 
położonej w Bestwinie przy ul. Szkolnej 6 oraz pomieszczenia znajdujące sie w budynku zlokalizowanym na 
przedmiotowej działce tj.na parterze o pow. użytkowej 257,95 m2, na I piętrze o pow. użytkowej 301,78 m2,  
w piwnicy o pow. użytkowej 218,34 m2 . 

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina, 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 30 marca 2020r. Nr XVIII/131/2020, opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020r. poz. 2926, nieruchomość ta 
przeznaczona jest pod: tereny zabudowy usług publicznych (symbol 4UP). 

4. Opisana wyżej część nieruchomości przeznaczona jest do użyczenia na cele statutowe Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. 

5. Nieruchomość przeznacza sie do użyczenia na czas nieokreślony. 
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