
ZARZĄDZENIE NR 39/19
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019.506 
t.j.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, 
poz. 121 ze zm.) , Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy część nieruchomości tj. 15 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 117/2o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Rokszyce I wymienionej w wykazie stanowiących 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na 
okres 21 dni, tj. od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 2 maja 2019 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

 

Wójt

Roman Drozdek
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Załącznik do zarządzenia Nr 39/19

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 117/2 o powierzchni 0,35 ha,  położona w obrębie     Rokszyce 
I, posiada urządzoną księgę wieczystą Nr PT1P/00053664/4.

Przeznacza się do wydzierżawienia część w/w działki tj. 15 m2 (opisanej w załączniku do niniejszego wykazu) 
na rzecz najemcy lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na przedmiotowej działce.

2. Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska teren w/w działki określony został jako uprawy polowe.

3. Okres dzierżawy - do 3 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy -roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł.

5. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji wg komunikatu Prezesa GUS, średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

6. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, w prasie 
lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia  
11 kwietnia 2019 roku do dnia 2 maja 2019 roku.

7. Opisaną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.

Sporządził: R. Wawrzyńczak

Wola Krzysztoporska, dnia 11 kwietnia 2019 r.
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