
Zarządzenie Starosty Grudziądzkiego  

nr 21/2022               

z dnia 13 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie:  ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na czas 

oznaczony nieruchomości Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz 

Zarządzenia nr 28/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zarządzenia nr 24/2022 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

w drodze przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa oraz Zarządzenia nr 27/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 

lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu nieograniczonego 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

zarządzam, co następuje: 

§1. Ogłaszam pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako: 

1. Działka nr 52/2, obręb Wielkie Lniska, gmina Grudziądz o powierzchni 6,3300 ha, dla 

której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00039623/6, 

2. Działka nr 140/1, obręb Orle, gmina Gruta o powierzchni 4,1726 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00003349/0, 

3. Działka nr 2/1, obręb Nowe Błonowo, gmina Łasin o powierzchni 7,4955 ha, dla której 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00000385/3. 

§2. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do 

Zarządzenia, a obejmujące nieruchomości opisane w § 1. 

§3. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości,  

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 

ul. Małomłyńska 1, a także poprzez zamieszczenie, na stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu: www.bip.powiatgrudziadzki.pl oraz www.powiatgrudziadzki.pl. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej 



powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz 

w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji 

i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    STAROSTA 

/-/ Adam Olejnik 

 


