
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 
WÓJTA GMINY WEJHEROWO 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, 
przeznaczonych do użyczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571,  1696, 1815), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do 
niniejszego zarządzenia, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w użyczenie. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Wejherowo przy ulicy Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tutejszego 
Urzędu. 

3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w gazecie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

WÓJT 
 
 

Henryk Skwarło 
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Załącznik do zarządzenia Nr 36/2020 

Wójta Gminy Wejherowo 

z dnia 31 marca 2020 r. 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia 

Lp. Położenie 
(obręb) 

Nr 
działki 

Pow. 
(m2) 

Nr księgi 
wieczystej  opłata 

 
Przeznaczenie w planie / sposób 

użytkowania 

1. Orle 197/158 260 GD1W/000418
73/6 brak  

VI.20-MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; VI.04-KDW - tereny dróg 
wewnętrznych / nieruchomość zajęta przez 
przepompownię ścieków 

2. Orle 248/29 148 GD1W/001142
00/1 brak 

IV.1-MN/U - teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej / 
nieruchomość zajęta przez 
przepompownię ścieków  

3. Bolszewo 30/18 372 GD1W/000111
802/0 brak 

F.8.MN,U - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej /  nieruchomość 
zajęta przez przepompownię ścieków  

Opis nieruchomości :  

1. Wymienione wyżej nieruchomości położone są w Orlu (ul.Wejhera, ul.Pomorska) i w Bolszewie - 
ul.Zamostna. 

2. Nieruchomości oznaczone w tabeli, zostaną oddane bezprzetargowo w użyczenie do bezpłatnego 
używania w celu wykonywania przez Biorącego w użyczenie (PEWIK Sp. z o.o.)  jego zadań statutowych oraz 
zgodnych z art. 5 i 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r.nr 72, poz.1437747 z późn. zm.), jak też zezwoleniem na 
prowadzenie działalności, związanych z zakresem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

3. Nieruchomości są wolne od obciążeń. 

4. Biorący w użyczenie ponosić będzie  koszty utrzymania nieruchomości oraz zobowiązany będzie 
utrzymać nieruchomości w należytym porządku i stanie estetycznym. 

5. Biorący w użyczenie zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo osobom (pracownikom) 
korzystającym z nieruchomości oraz urządzeń i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wszelkich 
zdarzeń mających miejsce na użyczonym gruncie w okresie użyczenia. 

6. Biorący w użyczenie będzie zobowiązany  prowadzić działalność  na użyczonych działkach zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

7. Bez pisemnej zgody Użyczającej,  Biorący w użyczenie nie może oddać przedmiotu umowy do używania 
osobie trzeciej ani go podnająć. Użyczająca ma prawo do stałej kontroli stanu nieruchomości i sposobu 
korzystania z niego przez Biorącego w użyczenie. 

8. Szczegółowe informacje o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 
1, tel. (58) 738-67-51. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  od  dnia 03.04.2020 r. do dnia 27.04.2020 r.
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