
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki na czas 
oznaczony do 3 miesięcy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1899 ze zm.) oraz § 2, § 11 i § 13 uchwały nr 
XIV/11/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Gizałki (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego Nr 149, poz. 2634 z dnia 8.09.2008 r.), zmienionej uchwałą nr XXXII/187/2013 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 20 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.09.2013 r., poz. 5089), 
po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy 
Gizałki, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Oddaje się w bezpłatne użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki, 
położonych w miejscowości Nowa Wieś, obręb Czołnochów: 

1. o powierzchni 2,8825 ha stanowiących część działki nr 293/4 zapisanej w księdze wieczystej nr 
KZ1P/00019552/3, 

2. o powierzchni 0,0650 ha stanowiących część działki nr 303/2 zapisanej w księdze wieczystej nr 
KZ1P/00019371/0, 

3. o powierzchni 0,4570 ha stanowiących część działki nr 300/12 zapisanej w księdze wieczystej nr 
KZ1P/00019372/7, na okres od 1.07.2022 r. do 3.07.2022 r. oraz od 25.08.2022 r. do 29.08.2022 r. na rzecz 
Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach na cele prowadzenia działalności statutowej. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Środowiska 
i Planowania Przestrzennego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 
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