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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenie nr 13/2019 

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

WYKAZ 

Nasz znak .PRN.6850.1.2019         Data: Gródek nad Dunajcem dnia 21 stycznia 2019 r. 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem 

przeznaczonych do oddania w użyczenie 

lp oznaczenie 
nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości  

Powierzchnia 
nieruchomości 

opis i położenie 
nieruchomości; 

przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania  

termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

wysokość  i 
termin 
wnoszenia 
opłat  

Forma przekazania 

 Dz. 285/1 obr. Jelna, 
gm. Gródek nad 
Dunajcem, KW 
NS1S/00032565/4 

0,53 ha Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 
szkoły w Jelnej, użyczenie 
12 m2 na cele 
nieoświatowe 

Część nieruchomości, 
zabudowana 
przepompownią ścieków P-
4 i siecią kanalizacyjną z 
przyłączem elektrycznym do 
obsługi- pow. 12 m2 

Na czas 
nieoznaczony 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane DUNAJEC sp. z 
o.o. na prowadzenie 
działalności statutowej w 
zakresie zaopatrzenia w 
wodę i odbiór ścieków 
komunalnych 

 Dz. 2/3 obr. Roztoka- 
Brzeziny, gm. Gródek 
nad Dunajcem, KW 
NS1S/000123125/3 

0,05 ha Nieruchomość położona 
w Roztoce Brzezinach, 
zabudowana zbiornikiem 
na wodę pitną 

Nieruchomość zabudowana 
zbiornikiem na wodę pitną 

Na czas 
nieoznaczony 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane DUNAJEC sp. z 
o.o. na prowadzenie 
działalności statutowej w 
zakresie zaopatrzenia w 
wodę i odbiór ścieków 
komunalnych 

 Dz. 81/2 obr. 
Rożnów, gm. Gródek 
nad Dunajcem, KW 
NS1S/00032565/4 

0,57 ha Nieruchomość położona 
w Rożnowie, na 
nieruchomości znajduje 
się m.in. ujęcie wody 

Na nieruchomości znajduje 
się studnia wody pitnej – 
pow. użyczenia 169 m2 
wraz z dostępem do ww cz. 
działki 

Na czas 
nieoznaczony 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane DUNAJEC sp. z 
o.o. na prowadzenie 
działalności statutowej w 
zakresie zaopatrzenia w 
wodę i odbiór ścieków 
komunalnych 
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lp oznaczenie 
nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości  

Powierzchnia 
nieruchomości 

opis i położenie 
nieruchomości; 

przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania  

termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

wysokość  i 
termin 
wnoszenia 
opłat  

Forma przekazania 

 Dz. 310/7, obr. 
Tropie, gm. Gródek 
nad Dunajcem, KW 
NS1S/00049287/ 

0,11 ha Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 
– po zlikwidowanej 
szkole w Tropiu o 
kubaturze 689 m3 

Cz. nieruchomości, lokal o 
pow. 20 m2 przeznaczony 
na prowadzenie działalności 
statutowej 

Na czas 
nieoznaczony 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

udostępniono Kołu 
Gospodyń Wiejskich w 
Tropiu na prowadzenie 
działalności statutowej 

 Dz. 971/3, obr. 
Przydonica, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem, KW 
NS1S/00059678/4 

0,0369 ha Nieruchomość 
zabudowana zbiornikiem 
na wodę pitną  

Nieruchomość zabudowana 
zbiornikiem na wodę 

Na czas 
nieoznaczony 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane DUNAJEC sp. z 
o.o. na prowadzenie 
działalności statutowej w 
zakresie zaopatrzenia w 
wodę i odbiór ścieków 
komunalnych 

 Dz. 962 obr. 
Przydonica, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem, NS1S 
00131362/5 

0,66 ha Boisko sportowe w 
Przydonicy 

Prowadzenie działalności 
statutowej: Uczniowski Klub 
Sportowy Przydonica 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 15.08.2023 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane stowarzyszeniu: 
w formie umowy użyczenia 
na czas oznaczony 

 Dz. 476/1, 477, obr. 
Przydonica, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem 
KW 
NS1S/00074284/6 i 
NS1S/00015080/5 

Dz. 476/1 – 
0,20 ha, 
Dz. 477 – 
0,87 ha, 
Razem: 1,07 
ha 

Budynek wielofunkcyjny 
– parter Remiza OSP 
Przydonica, wyższe 
kondygnacje – 
przeznaczenie 
wielofunkcyjne, - 
przedmiot umowy – 
39,17 m2 na poddaszu 

Prowadzenie działalności 
statutowej: Stowarzyszenie 
dla Rozwoju i Integracji Wsi 
Przydonica – „ZŁOTY 
ORKISZ” 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.03.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane stowarzyszeniu: 
w formie umowy użyczenia 
na czas oznaczony 

 Dz. 285/1, obr. Jelna, 
gm. Gródek nad 
Dunajcem 
KW 
NS1S/00032565/4 

0,53 ha Budynek szkoły 
podstawowej i sali 
gimnastycznej w Jelnej o 
kubaturze 12018,22 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Jelnej 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 239/1, obr. 
Podole Górowa , gm. 
Gródek nad 

0,60 ha Budynek szkoły 
podstawowej i sali 
gimnastycznej w Podolu 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Podolu - 
Górowej 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
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lp oznaczenie 
nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości  

Powierzchnia 
nieruchomości 

opis i położenie 
nieruchomości; 

przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania  

termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

wysokość  i 
termin 
wnoszenia 
opłat  

Forma przekazania 

Dunajcem 
KW 
NS1S/00086622/5 

Górowej o kubaturze 
10163,22 m3 

umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 331, obr. Roztoka 
Brzeziny, gm. Gródek 
nad Dunajcem 
KW 
NS1S/00077173/6 

0,63 ha Budynek szkoły 
podstawowej w Roztoce 
Brzezinach o kubaturze 
2829 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Roztoce-
Brzezinach 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 203/1, obr. 
Rożnów Gródek nad 
Dunajcem 
KW 
NS1S/00089191/5 

1,64 ha Budynek szkoły 
podstawowej i sali 
gimnastycznej w 
Rożnowie o kubaturze 
10622 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Rożnowie 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 230, obr. 
Zbyszyce – Sienna, 
gm. Gródek nad 
Dunajcem 
KW 
NS1S/00003184/7 

1,04 ha Budynek szkoły 
podstawowej w Siennej, 
o kubaturze 4480 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Siennej 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 477, obr. 
Przydonica, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem, KW 
NS1S/00015080/5 

0,87 ha Budynek szkoły 
podstawowej w 
Przydonicy o kubaturze 
4612 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Przydonicy 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 47, 49/3, obr. 
Gródek nad 
Dunajcem, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem 
KW: 
NS1S/00128916/0, i 
NS1S/00037789/5 

Dz. 47 - 0,36 
ha, 
Dz. 49/3 - 
0,13 ha 
Razem: 0,49 
ha 

Budynek szkoły 
podstawowej i sali 
gimnastycznej w Gródku 
nad Dunajcem o 
kubaturze 18851,12 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Gródku nad 
Dunajcem 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 
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lp oznaczenie 
nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości  

Powierzchnia 
nieruchomości 

opis i położenie 
nieruchomości; 

przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania  

termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

wysokość  i 
termin 
wnoszenia 
opłat  

Forma przekazania 

 Dz. 126/1, obr. Lipie, 
Gm. Gródek nad 
Dunajcem 
KW NS1S/00089203/ 

0,65 ha Budynek szkoły 
podstawowej w Lipiu o 
kubaturze 3500 m3 

Siedziba Szkoły 
Podstawowej w Lipiu 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 Dz. 42/5, obr. 
Gródek nad 
Dunajcem, gm. 
Gródek nad 
Dunajcem 
KW 
NS1S/00093740/0 

0,07 ha Pomieszczenia na I i II p-
trze budynku 
wielofunkcyjnego o  
łącznej powierzchni 
134,30 m2 

Siedziba Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gródku nad 
Dunajcem 

Bezpośrednio od 
podpisania umowy 
do 31.12.2028 r. 

Nie dotyczy - 
użyczenie 

Przekazane 
dotychczasowemu 
użytkownikowi w formie 
umowy użyczenia na czas 
oznaczony 

 
Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/ 
Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 21.01.2019 r. do dnia 12.02.2019 r. 
Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 

 
WÓJT GMINY 

 
 
 
 

/-/Józef Tobiasz 

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

