
Zarządzenie nr 10/2022 

Wójta Gminy Pępowo 

z dnia 25.01.2022 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Pępowo zarządza, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia,  stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń           

w budynku Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo oraz zamieszczenie 

na stronie internetowej Gminy Pępowo na okres 21 dni wykazu, o którym mowa w § 1,  

oraz zamieścić informację o wywieszeniu wykazu w gazecie lokalnej. 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Wójt Gminy Pępowo 

        /-/Grzegorz Matuszak 



 

 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 10/2022 

Wójta Gminy Pępowo 

                            z dnia 25.01.2022 r. 

 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia  

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 

Wysokość opłat 

z tytułu 

użytkowania lub 

dzierżawy 

Termin wnoszenia opłat 

i ich aktualizacja 

Informacje o 

przeznaczeniu 

do dzierżawy 
Według Katastru 

Nieruchomości 

Według Księgi 

Wieczystej 

1. Część działki ew. 

nr 127/11 obręb 

Pępowo 

PO1Y/00030509/7 1.4100 ha Grunty pod 

stawami  

Zbiornik wodny  

przeznaczony na 

cele wędkarskie. 

Umowa 

użyczenia 

Umowa użyczenia Grunt 

przeznaczony do 

użyczenia na 

okres do 3 lat. 

2. Część działki ew. 

nr 122/2 obręb 

Pępowo 

PO1Y/00034898/8 1120 m2 Grunty pod 

rowami W 

Teren przeznaczony 

pod ciąg 

komunikacyjny 

Umowa 

użyczenia 

Umowa użyczenia Grunt 

przeznaczony do 

bezterminowego 

użyczenia 

 

Wójt Gminy Pępowo 

                 /-/Grzegorz Matuszak 


