
Załącznik do zarządzenia Nr 381/2022

Burmistrza Wołomina

z dnia 29.12.2022 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp
.

Oznaczenie nieruchomości 
według ewidencji gruntów 
i księgi wieczystej

Powierzchnia 
pomieszczeń 
do oddania 
w użyczenie

Opis i położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości Wysokość 
czynszu

Forma 
użyczenia

1. Działka nr ew. 103 o 
powierzchni 0,0806 ha, dla której
prowadzona jest księga 
wieczysta nr 
WA1W/00124717/6, z obrębu 
0028, 28, położona przy ulicy 
Wileńskiej w Wołominie.

Pomieszczenia
na parterze 
budynku o 
łącznej 
powierzchni 
użytkowej 
91,14 m2.

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem o 
powierzchni 
użytkowej 228,94 
m2, położona w 
Wołominie przy 
ulicy Wileńskiej 23.

Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta  i Gminy 
Wołomin przyjętego uchwałą
nr. LIII-106/2022
z dnia 2022-08-29 nieruchomość 
znajduje się na obszarze 
oznaczonym symbolem MU-C  
tereny mieszkaniowo usługowe 
centrum. Pomieszczenia mają 
być użyczone na okres do 3 lat, 
na prowadzenie działalności 
statutowej biorącego w 
użyczenie.

Nieruchomość 
ma być oddana
do bezpłatnego
używania.

W drodze 
bezprzetargowej 
na okres do 3 
lat. Jest to 
kolejna umowa.

2. Działka nr ew. 66/2 o 
powierzchni 0,0866 ha, obręb 
0028, 28 położona przy ulicy 
Warszawskiej 8 w Wołominie, 
gmina Wołomin, dla której 

Lokal 
użytkowy o 
powierzchni 
38,82 m2.

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
mieszkalnym 
położona w 

Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta  i Gminy 
Wołomin przyjętego uchwałą

Nieruchomość 
ma być oddana
do bezpłatnego
używania.

W drodze 
bezprzetargowej 
na okres do 3 
lat. Jest to 
kolejna umowa.



prowadzona jest księga 
wieczysta nr 
WA1W/00070031/9.

Wołominie przy 
ulicy Warszawskiej 
8.

nr. LIII-106/2022
z dnia 2022-08-29 nieruchomość 
znajduje się na obszarze 
oznaczonym symbolem MU-C  
tereny mieszkaniowo usługowe 
centrum. Pomieszczenia mają 
być użyczone na okres do 3 lat, 
na prowadzenie działalności 
statutowej biorącego w 
użyczenie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu, na
okres 21 dni, tj. od 30.12.2022 r. do21.12.2023 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze
ogłoszenia w prasie lokalnej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 lub pod nr tel. 22 763 30 89.


