
 

 

Zarządzenie Nr 40 

BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 07 marca 2019r.  

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  

 

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

(j.t.Dz.U.2018.994 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.) oraz §1 uchwały nr XV/167/2008 Rady 

Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania 

i wynajmowania nieruchomości gminnych (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 75 poz. 1447) 

 

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW  

zarządza, co następuje: 

 

 
§ 1.  Wydzierżawia się w trybie bezprzetargowym, nieruchomości wymienione w wykazie 

stanowiącym załącznik do niniejszego 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, wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie oraz zamieszczenie na stronie internetowej 

urzędu.  

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        Załącznik do Zarządzenia nr 40 

              Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 07 marca 2019r. 

          

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje się do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Stęszew.  

 
Lp. Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów 
Powierzchnia 

(dzierżawna) 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Okres 

trwania 

umowy 

Wysokość opłat 

z tytułu 

dzierżawy 

Termin 

wnoszenia opłat 

Tryb 

wydzierżawienia 

Obowiązek wniesienia 

jednorazowej opłaty 

najpóźniej w dniu 

podpisania umowy Nr działki Nr KW 

1. Cz. dz. 302 
PO1S/0003

8192/3 
0.8112ha Trzebaw  Użytkowanie rolnicze  3 lata 

 405,60 zł 

rocznie 

Do dnia 30.09. 

danego roku 

Bezprzetargowo na 

wniosek aktualnego 

użytkownika 
405,60zł 

2. Dz. 31/2 
PO1S/0003

4618/8 
0.6916ha Modrze Użytkowanie rolnicze 3 lata 345,80 zł rocznie  

Do dnia 30.09. 

danego roku 

Bezprzetargowo na 

wniosek aktualnego 

użytkownika 
345,80zł 

 

Wysokości opłat z tyt. dzierżawy ustalono na podstawie zarządzenia nr 277 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 06.03.2017r. 
 

Sporządził: J. Szczepaniak 


