ZARZĄDZENIE NR 423/2018
WÓJTA GMINY MALECHOWO
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczone zostały do dzierżawy:
Numer działki,
Powierzchnia
w ha ,
Numer KW

Położenie
nieruchomości

55/2
0,3369
KO1K/00062853/0

BARTOL
INO

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Opis
nieruchomości

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Termin
wnoszenie
opłat oraz
stawka
czynszu

Forma dzierżawy

W mpzp
nieruchomość
stanowi teren rolny.

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana,
położona
w sąsiedztwie
zabudowy
zagrodowej.

Czas określony
- do 3 lat
od dnia podpisania
umowy.

Dwie raty:
- 15 marzec
15 wrzesień
każdego
roku.

Bezprzetargowo
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

Teren
zagospodarowany
pod uprawy rolne.

1,10 q żyta

305
0,1100
(część
nieruchomości)

W mpzp
nieruchomość
stanowi teren rolny.
GORZYCA

Nieruchomość
drogowa
zagospodarowana
na cele rolne.

Teren
zagospodarowany
pod uprawy rolne.

KO1K/00053488/4

Czas określony
- do 3 lat
od dnia podpisania
umowy.

Dwie
raty:
15 marz
ec
15 wrze
sień
każdego
roku.

Bezprzetarg
owo
na rzecz
dotychczaso
wego
dzierżawcy.

0,40 q
żyta

98/3, 98/4
KARWICE

1,3687
KO1K/00026722/9

W mpzp
nieruchomość
stanowi teren upraw
polowych „RP”,
tereny dróg
publicznych
10.KD.G i 07.KD.S

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
położona przy
drodze powiatowej
i wojewódzkiej.

Czas określony
- do 3 lat
od dnia podpisania
umowy.

Dwie raty:
- 15 marzec
15 wrzesień
każdego
roku.

Bezprzetargowo
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

3,40 q żyta
Teren
zagospodarowany
pod uprawy rolne.
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§ 2. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od 18.05.2018r. do 09.06.2018r. w siedzibie
Urzędu oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej UG Malechowo.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski
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