
U C H W A Ł A  NR  XIII/136/2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 21 listopada 2011 roku 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnisławiu na okres 30 lat 

w drodze bezprzetargowej. 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984,z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 153 

poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz.1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441,z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181.poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 

2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, 

Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113,Nr 217, 

poz.1281) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. 
Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135 poz. 789, 

nr129, poz. 732, Nr 187 poz. 1110) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

 

§. 1. Postanawia się wyrazić zgodę na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiących działki o nr ew.198/17 obręb Barnisław o powierzchni 0,1283 ha dla której Sąd 

Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 10524 oraz działki o nr 

ew. 227/8 obręb Barnisław o powierzchni 0,4716 ha, o nr ew. 227/10 obręb Barnisław o pow. 

3,6048 ha, o nr ew. 227/11 obręb Barnisław o pow. 1,0280 ha, dla których Sąd Rejonowy 

Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 3916 (d.81924) na 

okres 30 lat na cele kompleksu gastronomiczno – hotelowego, hotelu, parkingu samochodów 

ciężarowych, parkingu samochodów osobowych, mini golfa, boiska sportowego, placu zabaw 

dla dzieci oraz urządzonych terenów zielonych. 

 

§. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                            

                                   

                                                                    

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                       

                                                                                                        Ryszard Wierzbicki 

   

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr  XIII/136/2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 21 listopada 2011 roku 

 

 
 

W dniu 18 lipca 2011r. wpłynął wniosek pana Mariana Pastuszaka – prezesa zarządu 

Paliwa i Produkty Naftowe Pastuszak & CO sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach o dzierżawę 

nieruchomości stanowiących działki o nr ew.198/17 obręb Barnisław o pow. 0,1283 ha, o nr 

ew. 227/8 obręb Barnisław o pow. 0,4716 ha, o nr ew. 227/10 obręb Barnisław 3,6048 ha oraz 

o nr ew. 227/11 obręb Barnisław o pow. 1,0280 ha.  

Wniosek został uzupełniony w dniu 18 sierpnia o projekt koncepcyjny 

zagospodarowania przedmiotowego terenu zawierający plan kompleksu gastronomiczno - 

hotelowego, hotelu, parkingu samochodów ciężarowych, parkingu samochodów osobowych, 

mini golfa, boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci oraz urządzonych terenów zielonych. 

Projekt ten przedstawia się imponująco. Po jego realizacji gmina Kołbaskowo i jej 

mieszkańcy zyskaliby pięknie zagospodarowany teren rekreacyjny i bazę hotelową a 

kierowcy korzystający z autostrady – bogato wyposażony kompleks obsługi podróżnych. 

 

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą od wielu lat inwestującym w gminie Kołbaskowo. 

Daje zatrudnienie wielu mieszkańcom naszej gminy. Jest wiarygodnym, rzetelnym 

inwestorem. 

Wnioskodawca planuje długofalową inwestycję na tych terenach. Dlatego chciałby mieć 

pewność, że okres dzierżawy pozwoli na odzyskanie zainwestowanych przez niego środków. 

Dotąd przedmiotowa nieruchomość stała „odłogiem”. Wydzierżawienie jej pozwoli na 

racjonalne wykorzystanie i Gmina uzyska z tego dodatkowe dochody. 

 

Zatem Wójt wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat z firmą Paliwa i Produkty Naftowe 

Pastuszak & CO sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 

198/17 obręb Barnisław o pow. 0,1283 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i 

Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach 

prowadzi księgę wieczystą KW nr 10524 oraz działek o nr ew. 227/8 obręb Barnisław o pow. 

0,4716 ha, o nr ew. 227/10 obręb Barnisław o pow. 3,6048 ha, o nr ew. 227/11 obręb 

Barnisław o pow.1,0280 ha, dla których Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w 

Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi 

księgę wieczystą KW nr 3916(d. 81924) na cele  kompleksu gastronomiczno - hotelowego, 

hotelu, parkingu samochodów ciężarowych, parkingu samochodów osobowych, mini golfa, 

boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci oraz urządzonych terenów zielonych. 

 

 
 


