
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 
WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm./, art. 13 ust. 1 oraz 
35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.,poz. 1899 z późn. zm/, 

zarządam, co następuje: 

§ 1. Oddać w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Wielowieś 
opisane szczegółowo w wykazie nieruchomości. 

§ 2. Sporządzić wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie na rzecz Klubu Motorowego ,,Motocross Świbie:". 

Lp. Oznaczenie Treść 
  1 Oznaczenie nieruchomości według 

księgi 
wieczystej oraz katastru 
nieruchomości 

Działka oznaczona ewid. nr 22  ark. mapy 
21, obręb Świbie, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
księga wieczysta Nr GL1G/00035578/3 
oraz działka oznaczona ewidencyjnie nr 23 
ark. mapy 21, obręb Świbie, dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w 
Gliwicach księga wieczysta Nr 
GL1G/00031856/8. 

  2 Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia działki nr 22 wynosi 
1,1500 ha. 
Powierzchnia działki nr 23 wynosi 
2,7200 ha. 

  3 Opis nieruchomości Działki nr 22 i 23, obręb Świbie 
oznaczone są  użytkiem Tr - tereny 
różne. Przedmiotowe działki 
wykorzystywane będą dla realizacji 
następujących celów Klubu 
Motorowego „Motocross 
Świbie”: krzewienie wiedzy i kultury 
motoryzacyjnej, organizowanie imprez 
i widowisk 
sportowych, propagowanie i 
popularyzowanie zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
organizowanie i uprawianie sportów 
motorowych w specjalistycznych 
sekcjach  
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i dyscyplinach, w szczególności w 
motocrossie.  

  4 Przeznaczenie nieruchomości w planie 
miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 

1U, 3U 
1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowa. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty zaplecza administracyjno - 
socjalnego, 
b) zabudowa hotelowa i mieszkaniowa, 
c) budynki gospodarcze oraz garaże, 
d) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, 
miejsca postojowe, 
e) zieleń urządzona, w tym obiekty 
sportowo-rekreacyjne 

  5 Termin zagospodarowania 
nieruchomości - 

  6 Cena nieruchomości - 
  7 Wysokość stawek procentowych opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego 
 
- 

  8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, 
najmu lub dzierżawy 

- 

  9 Termin wnoszenia opłat - 
 10 Zasady aktualizacji opłat - 
 11 Informacja o przeznaczeniu do zbycia 

lub oddania w użytkowanie, najem, 
dzierżawę lub użyczenie 

Oddanie w użyczenie na czas 10 lat 

 12 Termin do złożenia wniosku przez 
osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 - 

§ 3. Wykaz nieruchomości podać do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś na okres 
21 dni w terminie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. oraz poprzez 
zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, jak również opublikowanie wykazu na 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki 
gruntami. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Wójta Gminy 
Wielowieś 

Zastępca Wójta 
Gminy 

 
 

Zygfryd Stróżyk 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 89E235C9-A260-45FE-9AE8-0BDBB82CFF07. Podpisany Strona 3


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


