
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 
BURMISTRZA GOLCZEWA 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w brzmieniu 
jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej 
Urzędu, a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego 
położona jest nieruchomość. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 B U R M I S T R Z 

 
Maciej Zieliński 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 70/2022 
Burmistrza Golczewa 
z dnia 13 maja 2022 r. 

BURMISTRZ GOLCZEWA WYKAZUJE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONE DO ODDANIA W UŻYCZENIE 

L.p. Nr ewid. 
nieruchomości 

Opis nieruchomości  
(wg katastru nieruchomości) 

 
Numer księgi 

wieczystej 
Powierzchnia 
nieruchomości 

w m2 

Powierzchnia 
użytkowa 

przedmiotu 
użyczenia  

w m2 
Forma udostępnienia Wysokość opłat Przeznaczenie nieruchomości 

 i sposób jej zagospodarowania Uwagi 

1. 571/3 

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana dwoma budynkami 
mieszkalnymi o pow. zabudowy 

161 m2 i 220 m2, jednym 
budynkiem handlowo-usługowym o 
pow. zabudowy 357 m2 oraz jednym 
budynkiem niemieszkalnym o pow. 

zabudowy 14 m2 położona  
w obrębie 0003 Golczewo 

(klasoużytek B) 

SZ1K/00021740/7 1086 500,16 Użyczenie na czas 
nieoznaczony Nieodpłatnie 

Wykorzystanie części nieruchomości 
w udziale 41260/119987 stanowiącym 
współwłasność Gminy Golczewo na 
prowadzenie działalności statutowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Golczewie 

 
- 

2. 273/15 

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana jednym budynkiem 

mieszkalnym o pow. zabudowy 212 
m2, jednym budynkiem handlowo-
usługowym o pow. zabudowy 200 

m2 oraz jednym budynkiem 
niemieszkalnym o pow. zabudowy 

47 m2 położona  
w obrębie 0003 Golczewo 

(klasoużytek B) 

SZ1K/00017030/6 670 532,53 Użyczenie na czas 
nieoznaczony Nieodpłatnie 

WWykorzystanie części 
nieruchomości w udziale 

40660/70517 stanowiącym 
współwłasność Gminy Golczewo na 
prowadzenie działalności statutowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Golczewie 

- 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 21 dni, od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 3 czerwca 
2022 r. oraz podaje się do publicznej informacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl, a informacja o zamieszczeniu 
wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego 
położona jest nieruchomość. 

Wszelkich informacji w sprawie użyczenia powyższych nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pokój nr 17 i pod numerem 
telefonu 91 32 25 139. 


