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WYKAZ NR  11 /22 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje 
do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie  

L
p
. 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

katastru i według 
księgi wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Forma oddania 
nieruchomości  

Uwagi 

1 Działki: 

nr 195/3, 176/2, 

195/2 i 195/4  

Obręb- Niekłończyca 

Księga wieczysta 

SZ2S/00041691/8 

0,7313 ha 
Nieruchomość położona jest 
w Niekłończycy 34. 
 
Przedmiotem użyczenia jest:   

1) grunt o łącznej powierzchni 5707 m², 
stanowiący część działki nr 195/4 ( pow. 
5367m²), część działki nr 176/2 ( pow. 
48m²), część działki nr 195/2 ( pow. 66m²) 
oraz działkę nr 195/3 o pow. 226m². 
2) budynek socjalny ORLIK, 
3) ogrodzenie zespołu boisk, 
4) boisko do piłki nożnej ORLIK, 
5) boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 , 
6) zagospodarowanie terenu ORLIK 2012, 
7) oświetlenie boisk-ORLIK 2012, 
8) plac zabaw,     
9) urządzenia siłowni: 
- huśtawka wagowa, 
-  drabinka, pylon, podciąg nóg, 
- wioślarz, pylon, orbitek, 
- street workout, 
- bujak na sprężynie,  
- ławka, pylon, wyciskanie,  
10) huśtawka podwójna.                                         

Użyczona nieruchomość 
położona jest w obrębie terenu 
oznaczonego w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolami: 
- N56 UN-3 - teren zabudowy 
usług oświaty wraz z niezbędną 
infrastrukturą i 
zagospodarowaniem, 
dopuszcza się realizację 
świetlicy rady sołeckiej, 
(działki nr 176/2 i 195/4), 
- KD 24 D – teren dróg 
publicznych klasy drogi 
dojazdowej, kategorii gminnej 
(część  działki nr 195/2), 
- N 42 KDD – teren  dróg 
publicznych – ulica dojazdowa 
(część działki nr 195/2) 
- N 40 KDW – teren dróg 
wewnętrznych (działka nr 
195/3) 

 

Użyczenie na 
czas 

nieoznaczony 
od 

01.08.2022r.  

  

Nieruchomość przeznaczona jest do 

oddania w użyczenie na rzecz 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Policach z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności 

statutowej. 

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni:    od dnia           06.2022 r. do dnia              07.2022 r. 


