Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Krośnice nr 131/2015
z dnia 4 listopada 2015 r.
II WYKAZ nr 7.1.2015 RGMiR
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Krośnice.
Wójt Gminy Krośnice działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm ) art. 25, ust. 1, art. 35
ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r; .poz. 782 ), § 21 Uchwały nr XXV/184/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 lipca
2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice oraz Zarządzeniem Nr 39/2014/ RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w
sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własność Gminy Krośnice, zarządza co następuje: przeznaczam do dzierżawy w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krośnice wg specyfikacji jak niżej;

I
L.p.

Położenie
nieruchomości

Nr działki

1

Wierzchowice

235/1

Powierzchnia – ha
Całkowita

II
III

Okres zawarcia umowy dzierżawy
Wysokość czynszu dzierżawnego

IV

Uwagi

1,71 ha

KW

Właściciel

WR1M/0001
8648/5

Gmina Krośnice

do dzierżawy
1,71 ha

Klasyfikacja
gruntów

Wysokość rocznego
czynszu
dzierżawnego
q żyta
2,60 q

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Ps-VI-1,05 ha
UP5- tereny usług publicznych
R-IVa-0,19 ha
R-6 tereny rolne
Ł-V- 0,11 ha
Lz0,36 ha
Poz. 1 dzierżawa na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 39/2014/ RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własność Gminy
Krośnice,
Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni , tj. od dnia 4 listopada 2015 r. r do 25 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy w Krośnicach, a także informacja o jego wywieszeniu będzie
podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu www.bip.krosnice.pl oraz zawiadomienie ukaże się w prasie lokalnej.

Sporz. Halina Ciesielska
tel 71 38 46 016

