
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 167 i 176 położonej w 

Borowym Młynie, gm. Pszczew 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 11 ust. 2,  art. 37 ust. 4 zdanie pierwsze i art. 40 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Staroście Międzyrzeckiemu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 
wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej 
080304_2 Pszczew, obręb 0011 Borowy Młyn oznaczonej numerami  działek 167 o pow. 14,02 ha 
(jezioro Pieczniewo/Piechniewo) i 176 o pow. 12,49 ha (jezioro Przydrożne), dla której urządzona jest 
księga wieczysta o numerze GW1M/00051312/2. 

§ 2. Zawarcie umowy dzierżawy, o której mowa w § 1 nastąpi na czas oznaczony do 10 lat w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Staroście Międzyrzeckiemu wykonującemu zadanie z 
zakresu administracji rządowej. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 5. Uchyla się zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie  wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gm. Pszczew, w obrębie Borowy Młyn, oznaczonej 
numerami działek 167 i 176 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy . 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zarządzenie traci moc po upływie 2 lat od dnia podpisania. 

   
   

wz. Wojewody Lubuskiego 
Wicewojewoda Lubuski 

 
 

Wojciech Perczak 

 
1) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i poz. 234. 
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