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§ 1. Przeznaczam do oddania w uzyczenie nieruchomosci stanowi^ce wtasnosc gminy Pajeczno , szczegolowo opisanej w wykazie 
- zal^czniku do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2.Wykaz, o ktorym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urz^du Miejskiego w Paj^cznie przez 
okres 21 dni, a takze przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.pajeczno.pl, oraz prasie 
lokalnej.

§ S.Wykonanie zarz^dzenia powierza si§ p.o. Kierownikowi Referatu Nadzoru Komunalnego, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do uzyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 .) i art.
30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

zarz^dzam, co nast^puje:

ZARZADZENIE 540/23 

BURMISTRZA PAJ^CZNA 

z dnia 08 marca 2023 r.

URZAD MIEJSKI 
W 1 AJ^CZNIE 

ul Parkowa 8/12,98-330 Pajeczno 
tel (034) 311 -15-23, fiu (34) 311-21-35

igr Hwtr Mielczafek

http://www.pajeczno.pl


Zatqcznik nr 1 do Zarz^dzenia

Burmistrza Paj^czna z dnia 08 marca 2023 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOSCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W UZYCZENIIE DO 3 LAT

Oznaczenie nieruchomosci CEL Okres uzyczenia

NrKW Ad res

SR2W/00009720/0 Makowiska Boisko sportowe
3.

44/5 0,9000 ha

4 SR2 VV/0009720/0 Makowiska 44/12 0,1217 ha D.US

UWAGA
ZuWykaz zostaje wywieszony na tablicy ogtoszeri Urz^du Miejskiego w Paj^cznie, BIP, strona internetowa

Wykaz zamieszcza si$ na okres 21 dni tj. od dnia 08 marca 2023 r. Piotr Mielczarek

Umowa uzyczenia
3 lata

Nr 
dzialki

Powierzchnia 
dzialki 

w m2 / ha

D.US tereny using 
sportowych

Przeznaczenie 
w planie .

Teren z budynkiem 
zaplecza sportowego

Sposob 
uzytkowania

Umowa
Uzyczenia 3 lata

L.
P-

Teren stadionu 
sportowego 

przeznaczony do 
wykonywania 
dzialalnosci 

statutowej zwiqzanej 
ze sportem 

Teren z budynkiem 
zaplecza sportowego 

przeznaczony do 
wykonywania 
dzialalnosci 

statutowej zwiqzanej 
ze sportem

MIEJSKI 
W PAJTJCZNIE


