
Uchwała Nr   825  /2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

gruntowej położonej w Gołańczy, przy ulicy Walki Młodych, stanowiącej własność 

Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 13 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. 

zmianami) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U z 2022 roku, poz. 1526) oraz na podstawie §§ 10, 11 i  14 uchwały Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012 roku numer XX/156/2012 w sprawie określenia 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego 

(Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3715 ze zmianami) – Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje: 

 

§1. Wydzierżawić na okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2025 roku 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność 

Powiatu Wągrowieckiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1239, 

o powierzchni 16.1994 ha, położoną w Gołańczy, przy ulicy Walki Młodych, objętą księgą 

wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod 

oznaczeniem: Kw numer PO1B/00039623/5. 

 

§2. Ustalić cenę wywoławczą - stanowiącą czynsz dzierżawny za cały czas trwania dzierżawy 

– na kwotę łączną nie mniejszą niż 70.000,00,- złotych.  

 

§3. Czynsz płatny będzie w równych ratach rocznych w następujących terminach:  

1. pierwsza rata - najpóźniej do dnia 14 listopada 2023 roku,  

2. druga rata – najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2024 roku,  

3. trzecia rata – najpóźniej do dnia  14 sierpnia 2025 roku.  

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

............................................. 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

.............................................. 

/Michał Piechocki/ 

 

 

 

Jerzy Springer ............................................................ 

 

 

Andrzej Wieczorek …................................................ 

 

 

Robert Woźniak ......................................................... 


