
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz przekazania w użyczenie nieruchomości 
stanowiących własność gminy Krzywiń 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2021.1372 ze zm.), art. 35 ust., ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Uchwały nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 
20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych 
samych nieruchomości tym samym stronom Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń 
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego 
własność gminy Krzywiń Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Krzywiń: 

1) Cichowo część działki nr geod. 102/5, o pow. 0,1309 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
nr PO1K/00042422/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, 

2. Przeznacza się do oddania w użyczenie następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Krzywiń: 

1) Cichowo część działki nr geod. 102/5, o pow. 0,2687 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
nr PO1K/00042422/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, 

2. Nieruchomości zostają wydzierżawione oraz przekazane w użyczenie, w trybie bezprzetargowym na 
okres 3 lat (przedłużenie umów). 

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Krzywiń, ponadto opublikowany zostanie na stronie internetowej urzędu: krzywin.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu: bip.krzywin.pl, w zakładce „Przetargi na nieruchomości” oraz na tablicach 
ogłoszeń w miejscowości Cichowo. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie 
o zasięgu powiatu. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Nr 11/2022 z dnia 13.01.2022 r.                                                                              Krzywiń 13.01.2022 r. 

1 

 

                                                                                                            

Wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu działając na podstawie -  art. 35 ust. 1 ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                             

(Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń,  przeznaczonych do wydzierżawienia oraz 

oddani w użyczenie, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.  

 
 

Lp. 

 

Położenie 

nieruchomości 

 
 

 

 

Oznaczenie księgi 

wieczystej 

prowadzonej dla 

nieruchomości 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 

wg ewidencji 

gruntów 

 

Powierzchnia 

Nieruchomości 

(ha) 
 

 

Opis nieruchomości 

(klasa bonitacyjna(ha)) 

 

Przeznaczenie 

nieruchomości, 

sposób jej 

zagospodarowania 

 

 

Miesięczny czynsz 

dzierżawny  

(zł). 
 

 

Termin 

uiszczania 

czynszu 

 

 

Czas 

trwania 

dzierżawy 

 

Tryb 

wydzierżawienia 

 

1. 

 

 

 

Cichowo 

 

PO1K/00042422/9 

 

Cz. 102/5 

 

0,1309 

 

Las 

 

Teren wypoczynku i 

rekreacji o charakterze 

ogólnodostępnym  

(dz. zabudowana bud. o 

pow. użytkowej 125,76 m
2
) 

 

678,35 

Do 25 

dnia 

każdego 

miesiąca 

 

 

3 lata 

 

Bezprzetargowo 

Dzierżawa 

 

 

2. 

 

 

 

 

Cichowo 

 

PO1K/00042422/9 

 

Cz. 102/5 

 

0,2687 

 

Las 

 

Teren wypoczynku i 

rekreacji o charakterze 

ogólnodostępnym 

 
W zamian za 

pielęgnacje. 

 

- 
 

3 lata 

 

Bezprzetargowy 

Użyczenie 

 

 

Wykaz wywieszono: dnia …………………. 

 

Wykaz zdjęto: dnia …….………………..…  
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