
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22.09.2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.,)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Czernikowo wymienioną w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 
dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz na stronie internetowej: Urzędu 
Gminy Czernikowo i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo. 
Informacja o wykazie zostaje ogłoszona także w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia nr 66/2021 

Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22.09.2021 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernikowo 
przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Czernikowo, działając zgodnie z art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernikowo, 

przeznaczonych do oddania w użyczenie

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Pomieszczenie nr 3 w budynku Gminnego Centrum Integracji Kulturalnej o powierzchni
35.9 m , przy ulicy Toruńskiej 20 w miejscowości Czernikowo, zlokalizowanym na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 270/12 w obrębie Czernikowo, opow. 
0,2069 ha, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lipnie księga wieczysta 
nr WL1L/00019001/9.

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do oddania w użyczenie:

Pomieszczenie nr 3 w budynku Gminnego Centrum Integracji Kulturalnej o powierzchni
35.9 m2.

Opis nieruchomości

Pomieszczenie o powierzchni 35,9 m2 wraz z dostępem do toalety, usytuowane w budynku 
Gminnego Centrum Integracji Kulturalnej, przy ulicy Toruńskiej 20 w miejscowości 
Czernikowo.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo 
w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś, Czernikowo i część wsi Wygoda, który 
został przyjęty przez Radę Gminy Czernikowo Uchwalą nr XXIX/206/2006 z dnia 12 lipca 
2006 r,, działka nr 270/12 obręb Czernikowo, na której posadowiony jest budynek Gminnego 
Centrum Integracji, a w nim pomieszczenie o powierzchni 35,9 m2, przeznaczona jest po tereny 
pod tereny zabudowy usługowej - ozn, syrnb. D-24U. Przedmiotowe pomieszczenie zostanie 
oddane do użyczenia w celu prowadzenia działalności statutowej Fundacji Barwy Pomocy.



Termin zagospodarowania nieruchomości: 

nie dotyczy.

Cena nieruchomości: 

nie dotyczy.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 

nie dotyczy.

Wysokość opłat z tytułu oddania do użytkowania, najmu lub dzierżawy: 

nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: 

nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat: 

nie dotyczy.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

Umowa na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności statutowej Fundacji „Barwy 
Pomocy”.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 14 
tel. 54 287 50 01 w.43.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
0 zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl
1 www.bip.czernikowo.pl -  na okres 21 dni.

http://www.czernikowo.pl
http://www.bip.czernikowo.pl

