
ZARZĄDZENIE Nr 116/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

zarządza się, co następuje:

51
Przeznacza się do oddania w dzierżawę w formie przetargu nieograniczonego
nieruchomość niezabudowana, położoną w obrębie Trzebień Mały w granicach działki
nr 123 o pow. 1,06 ha.
W załączeniu wykaz opisanej nieruchomości.

5 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bolesławcu przez
okres 21 dni, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Bolesławiec.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik do zarządzenia nr 116/19
Wójta Gminy Bolesławie
z dnia 5 listopada 2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bolesławiec przeznaczonej do dzierżavw
Przeznaczenie

L.p. Położenie Nr Rodzaj użytku Nr w planie Okres Wywoławcza Uwagidziałki i powierzchnia KW zagospodarowania umowy stawka czynszu(w ha) przestrzennegggminy w zł
1. Trzebień Mały 123 Rllla — 1,06 JG1B/00015129/8 do użytkowania 5 lat 636,00 dzierżawa w drodze

rolniczego przetargu

Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny wnoszony będzie w dwóch ratach: do 15 marca i do 15 września każdego roku
obowiązywania umowy.

Zasady aktualizacji czynszu: Wydzierżawiający jest uprawniony do korygowania czynszu dzierżawnego raz w roku 0 wysokość
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podanego przez GUS za ubiegły rok kalendarzowy, w przypadku kiedy stawka czynszuwzrośnie o minimum 10 zł.


