
ZARZĄDZENIE NR 104 / 2015
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 18 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. )  oraz  § 16 Uchwały Nr XLVI/302/2010 Rady 
Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (ogł. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 184, poz.3434)  z a r z ą d z a  s i ę,  co 
następuje :

§ 1. Użyczyć na okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. niżej wymienione nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Piaski,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo –wychowawczej, 
kultury fizycznej i sportu:

1) Obręb Bodzewo – nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły i hali sportowej, oznaczoną jako działka  nr 
274/7 o powierzchni 1,4042 ha, objętą księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00023548/0  oraz nieruchomośc 
gruntową oznaczoną jako działka  nr 275/38 o powierzchni 0,2532 ha wykorzystywana pod boisko sportowe, 
objetą ksiegą wieczysta Kw. Nr PO1Y/00040167/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych,

2) Obręb Piaski –nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, hali sportowej i kompleksem boisk, oznaczoną 
jako działka nr 879/8 o powierzchni 4,6082 ha, objętej księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00022355/3 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

3) Obręb Piaski – nieruchomość zabudowaną budynkiem przedszkola, oznaczoną jako działka nr 853  o 
powierzchni 0,4800 ha, objętą księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00035165/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz lokal użytkowy zajęty przez Oddział Przedszkolny,            
mieszczący się w budynku nr 83 w Strzelcach Wielkich,

4) Obręb Szelejewo Pierwsze - nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły, przedszkola z wyłączeniem lokali 
mieszkalnych , oznaczoną jako  działka nr 328 w części o powierzchni 1,0580 ha, objętej księgą wieczystą  
Kw. Nr PO1Y/00023547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych

5) Obręb Szelejewo Drugie - salę sportowo-środowiskową mieszczącą się w budynku położonym        w 
Szelejewie Drugim na działce gruntu nr 55, objętej księgą wieczystą Kw. Nr PO1Y/00009072/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych

§ 2. Warunki użyczenia określone zostaną w umowach użyczenia zawartych z Dyrektorami jednostek 
oświatowo-wychowawczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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