
Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  0050 / 9 / 2023 

Wójta  Gminy  Polska Cerekiew   

z  dnia  24 stycznia 2023r. 

  

  

  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), zarządza się co 

następuje: 

  

§ 1. 

  

Przeznaczam do oddania w użyczenie – nieruchomości będące własnością Gminy Polska 

Cerekiew określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

  

§ 2. 

  

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.                 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

mgr inż. Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050 / 9 /2023 

Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2023 r. 

 

WWyykkaazz  nniieerruucchhoommoośśccii    

ssttaannoowwiiąąccyycchh  mmiieenniiee  GGmmiinnyy  PPoollsskkaa  CCeerreekkiieeww    

pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  ooddddaanniiaa  ww  uużżyycczzeenniiee  

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Polska Cerekiew podaje do 

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Wysokość opłat z 

tytułu dzierżawy 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

1. Obręb Polska 

Cerekiew 

Gmina Polska 

Cerekiew 

Część działki nr 424/18  

o pow. 2,0 m2 , dla 

której prowadzona jest 

księga wieczysta nr 

OP1K/00042984/8 

Cała nieruchomość stanowi teren 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Polskiej Cerekwi 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Polska Cerekiew działka leży 

w terenie usług oświaty i wychowania, 

z przeznaczeniem podstawowym pod 

szkoły, obiekty i urządzenia sportu i 

rekreacji z zielenią towarzyszącą. 

Część nieruchomości przeznaczona do 

użyczenia na rzecz Związku 

Międzygminnego Czysty Region w 

ramach realizacji projektu  pod nazwą 

„Partnerstwo na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej 

województwa opolskiego – etap IV” 

w postaci gry terenowej  z 

pojemnikami do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych składającej się 

z modułu edukacyjnego oraz zestawu 3 

pojemników do selektywnego 

gromadzenia 3 różnych frakcji 

odpadów komunalnych (papier, metale 

i tworzywa sztuczne, szkło).  

 

Nie dotyczy 
 

 

Nie dotyczy 

 

 

Umowa użyczenia na 

okres 6 lat 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej  4 na okres 21 dni tj. od dnia 24.01.2023 r. do dnia 14.02.2023 r. oraz 

zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Polska Cerekiew. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie 

lokalnej. 

 

 

Wójt Gminy 

 

mgr inż. Piotr Kanzy 

 


