ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2016
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 03.02.2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2
w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)
w wykonaniu § 3 pkt 2 Uchwały NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca
2013 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
zarządza się, co następuje:
§l
Przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych
dzierżawców nieruchomości gruntowe, położone w Gorzowie Śl., stanowiące własność Gminy
Gorzów Śl., wymienione w załączniku 1.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Leśnictwa.
§3
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach
informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Artur Tomala

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.6.2016
z dnia 03 lutego 2016r.
Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Lp

1

2

Miejsce
położenia
nieruchomości Numer działki

Gorzów Śl.

Gorzów Śl.

1815 cz.

777 cz.

Powierzchnia
nieruchomości
w ha
KW Nr

0,0012

0,0474

OP1L/00011280/81

Opis
nieruchomości

Tereny
mieszkaniowe

OP1L/00011010/5 Sad

na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Zapisy w
KW
obciążając
Wysokość czynszu
Przeznaczenie w
e
planie
nieruchom
zagospodarowania ość
przestrzennego

Sposób
użytkowania
działki

brak planu

Czynsz dzierżawny w
wysokości 1,00 zł za 1
2
m + podatek VAT
zgodny z
obowiązującymi
Zabudowa
brak
przepisami. Czynsz
garażem
zapisów płatny w terminie
tymczasowym
1-go m-ca od daty
zawarcia umowy, a w
latach następnych do
31 sierpnia każdego
roku kalendarzowego

brak planu

Roczny czynsz
dzierżawny w
wysokości 94,80
złotych. Czynsz
dzierżawny płatny w
Ogródek
brak
terminie 1-go
zapisów
działkowy
miesiąca od daty
zawarcia umowy, a
w latach następnych
do 31 sierpnia
każdego roku

Okres
dzierżawy
w ha

5 lat

5 lat

