ZARZĄDZENIE Nr 22/13
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach
Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 594) art. 25 ust. 1 i art. 35 ust.1, art.37 ust. 4ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.
651, ze zmianami z 2010 r.: Dz. U. Nr 106, poz. 675 i Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043, Nr 197,
poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz Uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIX/361/10 z dnia 20
października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie
przetargowym, działek położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki
§1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
grunty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§2
Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
w prasie lokalnej i na gminnych tablicach ogłoszeń.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 18 czerwca 2013 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PSZCZÓŁKI I SKOWARCZ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Oznaczenie
Opis
Pow.
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb
Termin
Wysokość opłat z
Terminy
nieruchomości według nieruchomości w ha
i sposób jej zagospodarowania
zagospodarowania tytułu
wnoszenia
księgi wieczystej oraz
nieruchomości
dzierżawy 1 ha gruntu opłat
katastru
w q żyta
nieruchomości
w stosunku rocznym
GD1G/00111103/6

GD1G/00111104/3

cz. dz. nr 265/4
Pszczółki
dz. nr 339/4
Skowarcz
dz. nr 321/1
Skowarcz
cz. dz. nr 157
Skowarcz
dz. nr 339/5
Skowarcz
dz. nr 339/6
Skowarcz
dz. nr 339/7
Skowarcz
dz. nr 343
Skowarcz
dz. nr 356
Skowarcz

1,8600

6 q żyta za ha

0,5000
5 q żyta za ha
0,3000
4,0000
0,5000
0,5000

6 q żyta za ha
działka niezabudowana,
wykorzystywana pod uprawy
rolne

przetargowy

do 2 lat od daty
zawarcia umowy

corocznie do 31
sierpnia
6 q żyta za ha

0,5000
2,4600
12,8300

5 q żyta za ha

