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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie    
 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchni

a 

w  ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Wysokość opłat, zasady aktualizacji  opłat 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w 

użyczenie 

Termin zagospodarowania nieruchomości 

Obręb 

ewidencyjny 

Ark. mapy 

Nr działki 

Nr księgi 

wieczystej 

 

Piaski 

ark.m.3 

 

879/8 

 

Bi – inne 

tereny 

zabudowane 

 

 

PO1Y/00022355/3 

 

 

4,6082 ha 

 

Nieruchomość  zabudowana 

budynkiem szkoły o 

powierzchni zabudowy 5521m2 

wybudowanym w roku 1999 

oraz budynkiem in. niż 

mieszkalny o powierzchni 

zabudowy 100 m2   

wybudowanym w roku 2011. 

Budynki o 1 kondygnacji. 

Nieruchomość objęta 

miejscowym planem zagosp. 

przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Gminy Piaski 

XVII/106/2000 w spr. 

uchwalenia mpzp Osiedle 

Drzęczewo. Położona w 

części na terenie usług 

publicznych, w części na 

glebach niskich klas 

bonitacyjnych. Oświata 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Szkole Podstawowej                

w Piaskach, na czas oznaczony  

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Użyczenie nieodpłatne. 

Nieruchomość  zagospodarowana. 

Piaski 

ark.m.5 

 

853 

Bi – inne 

tereny 

zabudowane 

 

 

PO1Y/00035165/8 

 

0,4800 ha 

 

Nieruchomość  zabudowana 

budynkami ( 3) przedszkola     

o  łącznej powierzchni 

zabudowy 630 m2 

Budynki z roku 1930 (2) i 1985 

1 kondygnacja 

Dla działki nr 853 brak 

miejscowego planu zagosp. 

przestrzennego.W studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego położona na 

terenie usług publicznych. 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Przedszkolu Samorządowemu 

nieodpłatnie, na czas oznaczony 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Nieruchomość  zagospodarowana. 

Bodzewo 

ark.m.1 

 

274/7 

Bi – inne 

tereny 

zabudowane 

 

 

PO1Y/00023548/0 

 

1,4042 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem szkoły o pow. 

zabudowy 1962 m2  -                 

3 kondygnacje ; 

gospodarczym o pow. 

zabudowy 23 m2 - 

1 kondygnacja 

Brak miejscowego planu 

zagosp. przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego położona na 

terenie usług publicznych. 

Oświata. 

 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Szkole Podstawowej                

w Bodzewie, na czas oznaczony 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Użyczenie nieodpłatne. 

Nieruchomość  zagospodarowana. 

 

 

 



 
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

w  ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

Wysokość opłat, zasady aktualizacji  opłat 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie 

Termin zagospodarowania nieruchomości 
Obręb 

ewidencyjny 

Ark. mapy 

Nr działki 

Nr księgi wieczystej 

 

Bodzewo 

ark.m.1 

 

275/38 

 

Grunty orne 

klasy IIIa 

 

 

PO1Y/00040167/0 

 

 

0,2532 ha 

 

Nieruchomość  gruntowa 

wykorzystywana jako boisko 

sportowe 

Brak miejscowego planu 

zagosp. przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego położona  

w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej.  

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Szkole Podstawowej                

w Bodzewie, na czas oznaczony  

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Użyczenie nieodpłatne. 

Nieruchomość  zagospodarowana pod boisko- 

cel kultura fizyczna i sport 

 

Szelejewo 

Pierwsze 

ark.m.1 

 

328 

Bi – inne 

tereny 

zabudowane 

 

 

 

 

 

PO1Y/00023547/3 

 

 

 

Część o 

powierzchni 

1,0580  ha 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość  zabudowana 

budynkami oświaty (2) o 

łącznej pow. 1029 m2, in. niż 

mieszkalne (4) o łącznej pow. 

118 m2 oraz budynkiem hali 

sportowej o  powierzchni 

zabudowy 1168 m2 

Budynki z roku 

1900;1989;2010,1989 – 3 

kondygnacje,1910, 

1980;  2018 (2) pozostałe 

1 kondygnacja 

Brak miejscowego planu 

zagosp. przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego położona na 

terenie usług publicznych. 

Zagospodarowana pod 

działalność oświatowo-

wychowawczą, kultury 

fizycznej i sportu 

 

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania            

w użyczenie  samorządowej jednostce 

organizacyjnej – Szkole Podstawowej w 

Szelejewie Pierwszym – nieodpłatnie, na czas 

oznaczony od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. 

Nieruchomość  zagospodarowana na cele 

oświatowo-wychowawcze, kultury fizyczne                 

i sportu 

 

 


