ZARZADZENIE NR 0050.27.2012

WOJTA GMINY PSARY
Z DNIA 28.05.2012r.

w sprawie : ogloszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do dzierzawy.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzaxlzie gminnym (tj.
Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn.zm.) art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.Nr 261 z 2004r. , poz.2603 z pozn. zm.)

zarz^dza sif
co nastfpuje :

§1Podaje sie do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci gminnych przeznaczonych do

dzierzawy stanowi^cy zalacznik do niniejszego zarzadzenia poprzez wywieszenie na okres
21 dni w siedzibie Urzedu Gminy, zamieszczenie w internecie w dniu 31.05.2012r.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie w „ Gazecie Wyborczej"
wdniu 31.05.2012 r.

§2.
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Zastepcy Wojta.

§3.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

WOJT GMINY PSARY

WYKAZ NIERUCHOMOSCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERZAWY
Wqjt Gminy Psary zgodnie z art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekstjednolity Dz.U.
z 201 Or., Nr 102, poz.651 z pozn. zm.) podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci
stanowia_cych wlasnosc komunalna^ Gminy Psary przeznaczonych do dzierzawy .

L.p. Polozenie
nieruchomosci

Nr dzialki,

Powierzchnia

pow. w ha,

dzierzawy(m2) w planie

KW

Przeznaczenie

Termin

Wysokosc

platnosci

czynszu

0,80 zl/m2

zagospod.
przestrzennego

1

2

1700 m2

Sarnow w poblizu

Czesc dz.540/4

Teren przeznaczony

Raz w roku

DK-86

k.m.3

na tereny rolnicze

w terminie

nieruchomosc

pow. 0,5021 ha

lak i pastwisk

do

niezabudowana

KW

(symbol planu

30

KA1B/00013688/3

-17RZ)

wrzesnia

Teren zabudowy

Raz w roku

0,50 zl/m2

mieszkaniowej

w terminie

+ 23% VAT

pow. 0,0095 ha

(symbol planu

do 30

KW

-8MN)

wrzesnia

Preczow ul.Szkolna Dzialka ozn. nr
nieruchomosc

636/3, k.m.8,

niezabudowana

95 m2

KA1B/00010214/9

Nieruchomosc wyszczegolniona w poz. 1 tabeli zostanie wydzierzawiona na okres 2 lat z
przeznaczeniem na cele rolne

Nieruchomosc wyszczegolniona w poz.2 tabeli bedzie wydzierzawiona na okres 2 lat z
przeznaczeniem na polepszenie warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej.
Wynajmuj^cy zastrzega sobie prawo zmiany wysokosci czynszu w przypadku uchwalenia nowych
stawek czynszu.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 31.05.2012 r.

adloh

