
ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Miedźno.

§ 2. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wykaz nieruchomości z zasobu gminy przeznaczonych do wydzierżawienia będzie zamieszczony przez 
okres 21 dni licząc od dnia 31 stycznia 2020 r.:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 16/2020

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 29 stycznia 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),
Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego na okres 1 roku:

Lp.
Oznaczenie nieruchomości

(obręb, numer działki, nr KW)

Powierzchnia
najmowanego lokalu

[m2]
Opis nieruchomości

Okres
najmu

Czynsz minimalny /
Minimalna

miesięczna stawka
czynszu

Przeznaczenie
wynajmowanego

lokalu

1 2 3 4 5 6 7

1

Borowa,
849,

CZ2C/00019873/5 0,7950 ha
Nieruchomość położona w
Borowej przy ulicy Głównej. 1 rok

Doprowadzenie
gruntu do dobrej
kultury rolnej użytkowanie rolnicze

2
Borowa,

797, CZ2C/00019873/5 0,1840 ha

Nieruchomość położona w
Borowej, 350 na wsch. od ulicy

Głównej. 1 rok

Doprowadzenie
gruntu do dobrej
kultury rolnej użytkowanie rolnicze

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony w miejscowości Borowa, zatwierdzonym uchwałą Nr 143/XIX/2008 Rady
Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r., teren działek nr 849 i 797, obręb Borowa znajduje się w terenie oznaczonym symbolem RP/LS, dla którego ustalono
przeznaczenie podstawowe - grunty rolne wskazane do zalesienia, przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia turystyczne i urządzenia infrastruktury technicznej. Za
minimum stawki czynszu przyjmuje się świadczenie na rzecz wydzierżawiającego polegające na doprowadzeniu działki do dobrej kultury rolnej tj. co najmniej do
ugoru czarnego. W przypadku ustalenia miesięcznej stawki czynszu w gotówce, czynsz ten będzie płatny co miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Na
dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno na okres 21 dni, licząc od dnia 31.01.2020 r. Dodatkowe
informacje można uzyskać osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25, pok. 13: poniedziałek,
środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek w godzinach od 7:30 do 18:00, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00, lub telefonicznie 34-310-69-63.
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