
                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA  
             
Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.),  przeznacza do  użyczenia - 
administrowania niżej opisaną nieruchomość stanowiącą  własność  Gminy Zawoja   
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Opis przedmiotu użyczenia Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób  jej zagospodarowania 

Wysokość opłat z tytułu  

użyczenia 

Okres użyczenia Cel przeznaczenia  

 
Działka nr 20727/12, 
20727/7, 20727/11, 
20713/2, 20727/11, 
20712/7, 20713/2, 
20712/6, 20730/4, 
20730/5, 20712/8, 
20705/19, 20729/3 
cz., 20730/2 cz., 
30731 cz., 20705/23 
cz. , 20732 cz., 
24404/7 cz.   
Miejscowość – Zawoja 
Własność Gmina 
Zawoja 
Nr KR1B/00020072/2  

 
Przedmiotem  użyczenia jest część 
nieruchomości oznaczonej numerem działek 
ewid. 20727/12, 20727/7, 20727/11, 20713/2, 
20727/11, 20712/7, 20713/2, 20712/6, 
20730/4, 20730/5, 20712/8, 20705/19, 
20729/3 cz., 20730/2 cz., 30731 cz., 20705/23 
cz. , 20732 cz., 24404/7 cz.  o pow. około 
0,6700 ha, położonej w Zawoi, objętej księgą 
wieczystą nr  KW KR1B/00020072/2, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w   Suchej 
Beskidzkiej, Wydział Ksiąg Wieczystych na 
której istnieje  kompleks sportowy Orlik i 
boiska tj.  boisko wielofunkcyjne i budynek 
gospodarczy Orlika, boisko do piłki nożnej , 
boisko welofunkcyjne, boisko do siatkówki 
plażowej. Ponadto w okresie zimowym na 
terenie kompleksu sportowego jest rozkładane 
lodowisko „Biały Orlik” , które w to po sezonie 
zimowym jest demontowalne - 
                                                                                                        

 
Plan  zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy 
Zawoja dla obszaru wsi Zawoja 
zatwierdzony Uchwałą    Nr 
X/84/2019 Rady Gminy Zawoja                
z dnia 17 lipca 2019 r. 
opublikowany w Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego dnia                       
30 lipca 2019 r.  poz.5694) działki                 
nr  ewid. 20727/12, 20727/7, 
20727/11, 20713/2, 20727/11, 
20712/7, 20713/2, 20712/6, 
20730/4, 20730/5, 20712/8, 
20705/19, 20729/3 cz., 20730/2 
cz., 30731 cz., 20705/23 cz. , 
20732 cz., 24404/7 cz. .znajdują 
się między innymi w terenach 
częściowo w jedn. 9UP – tereny 
zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym, 
częściowo 68 MU – tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usług.  
 
 

 
 Bezpłatne użyczenie.           
Należności uzyskane z opłat 
stanowią dochód Biorącego 
w użyczenie  i będą 
przedmiotem rozliczenia z 
Użyczającym – zgodnie z 
postanowieniami zawartymi 
w umowie. 

 
umowa użyczenia – 
administrowania  na 
okres od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2023 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezprzetargowo na 
rzecz PGKiB Zawoja” 

Spółka z o.o. , 
 34-222 Zawoja  -  

przeznaczeniem na cele  
kultury fizycznej , 
sportu i rekreacji. 

 
 

 
 
 
Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie                                            
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl                                        
 

http://www.zawoja.ug.pl/

