ZARZĄDZENIE NR 167/2019
RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo,
przeznaczonej do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w załączniku do
niniejszego zarządzenia, stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu.
3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w gazecie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Henryk Skwarło
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Załącznik do zarządzenia Nr 167/2019
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 listopada 2019 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Lp.

1.

Obręb

Bolszewo

Nr
ewid.
działki

Powierzchnia
w ha

323/21

całkowita
powierzchnia
18.2408 ha, do
dzierżawy na ten
cel do 2.0453 ha

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

GD1W/00032057/4

obszar szczególnego zagrożenia powodzią;
36-Z,US/ZZ - teren zieleni nieurządzonej
oraz usług sportu i rekreacji na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią;
teren użytkowany rolniczno ŁIV, ŁV

Wymieniona w wykazie nieruchomość:
1) Przeznaczona jest na użyczenie na cel budowy boiska do piłki nożnej. Okres użyczenia określony zostanie
w umowie, nie dłużej jednak niż 3 lata.
2) Biorący w użyczenie wszelkie prace budowlane musi uzgadniać z Użyczającym.
3) Biorący w użyczenie ponosić będzie koszty związane z podatkami, wywozem śmieci oraz opłatami
dotyczącymi przyłączy sieci, chyba, że umowa przewidywać będzie inaczej.
5) Szczegółowych informacj o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul.
Transportowa 1, tel. 58 738 67 51 lub 58 672 97 07.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 22.11.2019 r. do dnia 13.12.2019 r.
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