
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 
WÓJTA GMINY BUCZEK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych staniowiących własność 
Gminy Buczek i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w użyczenie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Buczek 
szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wojt Gminy Buczek 
 
 

Bronisław Węglewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 25/2022 

Wójta Gminy Buczek 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899) Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do oddania 
w użyczenie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Buczek 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

a) działka nr 780/1, obręb geodezyjny: Buczek, księga wieczysta: SR1L/00055096/7, 

b) działka nr 780/3, obręb geodezyjny: Buczek, księga wieczysta: SR1L/00055096/7, 

c) działka nr 223/5, obręb geodezyjny Buczek, księga wieczysta: SR1L/00043229/2, 

d) działka nr 223/7, obręb geodezyjny Buczek, księga wieczysta: SR 1L/00043229/2. 

2. Powierzchnia: 

a) dz. nr 780/1- 0,8561ha, 

b) dz. nr 780/3- 1,1380 ha, 

c) dz. nr 223/5- 0,6552 ha, 

d) dz.nr 223/7- 0,7633ha. 

3. Opis nieruchomości: przedmiotem użyczenia są działki rolne o V klasie, na których znajdują się stawy. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego brak oznaczeń. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata zgodnie z umową 
użyczenia. 

6. Wysokość opłat: nieruchomości przekazane w bezpłatne użyczenie. 

7. Nieruchomości wymienione w wykazie przeznaczone są do oddania w użyczenie dotychczasowym 
podmiotom. 

8. Wykaz podlega wywieszeniu na okres od 30 marca 2022 roku do 20 kwietnia 2022 roku. 
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