ZARZĄDZENIE NR 44/14
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014 poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwały
Rady Gminy Pszczółki Nr XXIV/283/14 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie dzierżawy działki nr
265/4 w Pszczółkach.
§1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Pszczółki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlega ogłoszeniu w siedzibie
Urzędu Gminy Pszczółki i Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na gminnych tablicach
ogłoszeń.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/14
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 29 lipca 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻYNYCH W MIEJSCOWOŚCI PSZCZÓŁKI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Lp.

1

2

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości

nr działki/
obręb
geodezyjny

265/4
GD1G/001111103/6 Pszczółki

GD1G/00111103/6

320/11
Pszczółki

pow.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie i
sposób
zagospodarowania

[ha]

4,4817

0,0900

teren rolny
niezabudowana przeznaczony pod
nieruchomość
panele
gruntowa
fotowoltaiczne
niezabudowana
nieruchomość
gruntowa

teren rolny
przeznaczony
pod uprawy
warzywnicze

Forma
rozporządzania
mieniem

dzierżawa w
trybie
przetargowym

dzierżawa w
trybie
bezprzetargowym

Wysokość opłat z
tytułu dzierżawy 1
ha gruntu w q żyta
w stosunku rocznym
lub cena netto [zł]

60.000,00 zł / rok
(cena wywoławcza)

200,00 zł/ rok

Terminy
wnoszenia
opłat

- wg umowy

- wg umowy

okres
dzierżawy

Termin
zagospodarowanie
nieruchomości

do 30 lat

do 3 lat od
zawarcia umowy

do 3 lat

do 6 miesięcy od
zawarcia umowy

