
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 

WÓJTA GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 24 marca 2014 r. 

 

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości   położonej w miejscowości Zakrzewo 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust.1 i art. 25 ust. 2 w związku   

z art. 24 i art. 23 ust. 1 pkt 7a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1. Oddać w użyczenie, na okres trzech lat  na rzecz Stowarzyszenia Wędkarskiego             

„K A R P” w Zakrzewie nieruchomości, stanowiące własność Gminy Zakrzewo: 

 

1) Część nieruchomości niezabudowanej o pow. około 0,2500 ha położonej w Zakrzewie 

oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o nr 136/6 o całkowitej pow. 

2,9700 ha wraz ze stawem i przyległym gruntem do niego o szerokości 10 m, dla 

której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą WL1A/00028303/1. 

 

2) Część nieruchomości niezabudowanej o pow. około 1,0000 ha położonej w Zakrzewie 

oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o nr 141/16 o całkowitej 

pow. 2,0008 ha wraz ze stawem i przyległym gruntem do niego dla której Sąd 

Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą WL1A/00028956/3. 

 

3) Nieruchomość zabudowaną położoną w Zakrzewie oznaczoną na mapie ewidencyjnej 

gruntów jako działka o nr 135/4 o całkowitej pow. 0,4120 ha wraz ze stawem                

i budynkiem o pow. 162 m
2
, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00030369/8. 

 

§ 2.1. Nieruchomości wymienione w § 1 będą wykorzystywane na cele statutowe 

Stowarzyszenia Wędkarskiego „KARP” w Zakrzewie. 

2. Szczegółowe warunki i cele użyczenia nieruchomości o których mowa w § 1 zostaną 

zawarte w umowie użyczenia.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rolnictwa i 

Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Zakrzewie. 

 

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie. 

       

 

  



 

U Z A S A D N I  E N I E 

Stowarzyszenie Wędkarskie „K A R P” w Zakrzewie zwróciło się z prośbą o zawarcie 

umowy użyczenia na nieruchomości, na których znajdują się stawy tj.: 

1) część nieruchomości niezabudowanej o pow. około 0,2500 ha położonej w Zakrzewie 

oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o nr 136/6 o całkowitej pow. 

2,9700 ha wraz ze stawem i przyległym gruntem do niego o szerokości 10 m, dla 

której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą WL1A/00028303/1, 

2) część nieruchomości niezabudowanej o pow. około 1,0000 ha położonej w Zakrzewie 

oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o nr 141/16 o całkowitej 

pow. 2,0008 ha wraz ze stawem i przyległym gruntem do niego dla której Sąd 

Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą WL1A/00028956/3, 

3) nieruchomość zabudowaną położoną w Zakrzewie oznaczoną na mapie ewidencyjnej 

gruntów jako działka o nr 135/4 o całkowitej pow. 0,4120 ha wraz ze stawem                

i budynkiem o pow. 162 m
2
, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00030369/8. 

 

Stowarzyszenie zobowiązuje się do używania nieruchomości zgodnie z zapisami statutowymi 

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz utrzymanie w czystości i porządku. 

Wobec powyższego przedmiotowa nieruchomość może być przedmiotem użyczenia 

na okres 3 lat. 

 

 


