
ZARZĄDZENIE NR 348 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 5 maja 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. 2022.559 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. 2021.1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/167/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie: zasad 
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
zarządza co następuje: 

§ 1. Przeznacza do  użyczenia i wydzierżawieniaw trybie bezprzetargowym, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym 
załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew na okres 21 dni, 
a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348 
Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia 5 maja 2022 r. 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH   DO UŻYCZENIA I WYDZIERŻAWIENIA 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U.2021.1899 ze zm.), podaje się do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia położonych na terenie Gminy Stęszew. 

Oznaczenie nieruchomości wg 
danych ewidencji gruntów 

Lp 

Nr działki Nr KW 

Powierzchnia  
nieruchomości   
ha 

Położenie 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania 

Okres trwania 
umowy 

Wysokość 
czynszu z 
tytułu 
dzierżawy  

Termin wnoszenia 
opłat 

Tryb 
wydzierżawienia / 
użyczenia  

1.  1128 
 
 

322cz. 
 
 

439cz. 

PO1S/00034269/6 
 
 
PO1S/00034850/6 
 
 
PO1S/00034873/ 

0.0474 
 
 

0.5700 
 
 

0.2668 

Stęszew, ul. 
Rynek 22 
 
Będlewo, ul. 
Szkolna 4 
 
Strykowo, ul. 
Szkolna 9 

Lokal użytkowy o 
ogólnej pow. 
181,60m2 
Lokal użytkowy o 
pow. 36m2 
 
Budynek o pow. 
102m2 

 
 
 
 

3 lata 

 
 
 
 
-  

 
 
 
 
-  

Użyczenie na rzecz 
obecnego 
użytkownika - 
instytucja kultury 
pod nazwą 
Biblioteka Publiczna  

2.      1424/1cz.  
PO1S/00030323/5 

 
0.0030 

 
Stęszew , ul. 
Bukowska  

grunt z 
przeznaczeniem na 
prowadzenie 
działalności 
handlowej - 
kwiaciarnia   

 
3 lata 

 
231,00zł netto 
miesięcznie  

do 10 każdego 
miesiąca 

Bezprzetargowo na 
wniosek 
dotychczasowego 
dzierżawcy 

3. 385/2cz. PO1S/00048816/7 0.0055 Dębno, ul. 
Powstańców 

Wlkp 31a  

grunt z 
przeznaczeniem na 
prowadzenie 
działalności 
handlowej  

3 lata 423,50zł netto 
miesięcznie  

do 10 każdego 
miesiąca 

Bezprzetargowo na 
wniosek 
dotychczasowego 
dzierżawcy  

4 54 i 55cz. PO1S/00029782/0 0.1430 Stęszew,ul. 
Laskowa/ 
Dąbrowskiego  

grunt z 
przeznaczeniem na 
prowadzenie 
działalności 
handlowej  

3 lata 1.000,00zł 
netto 
miesięcznie 

do 10 każdego 
miesiąca  

Bezprzetargowo na 
wniosek 
dotychczasowego 
dzierżawcy  

* na podstawie Zarządzenia nr 323 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26.01.2022r. 
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