ZARZĄDZENIE NR 77 /17
Wójta Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.), zarządzam co następuje:
§1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę – załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Określony w § 1 wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz zamieścić na stronach internetowych urzędu na okres
21 dni.
2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w „Dzienniku Wschodnim” oraz przekazać sołtysom wsi, na terenie których położone są nieruchomości
ujęte w wykazie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście d/s gospodarowania mieniem gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Radosław Kozak

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/17 Wójta Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości i lokali użytkowych przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Lp.

Położenie
(Obręb)

Nr
działki

1

2

3

1

2

Wyhalew

Kodeniec

Nr księgi
wieczystej
(dok.włas)
4

Forma
Wysokość czynszu
rozdysponowania

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

5

6

7

8

Kw. Nr
LU1R/00030603/2

Lokal użytkowy (w części
budynku nr 68)
o pow. 83,31 m2
oraz ½ z 5,98 m2

Prowadzenie działalności
gospodarczej (nieuciążliwej) –
sklep spożywczo-przemysłowy

Najem
do 10 lat

500,00 zł.
(miesięcznie)
+ 23 % Vat

401/2

Kw. Nr
LU1R/00049904/8

Nieruchomość o pow. 0,21 ha
zabudowana budynkiem
jednolokalowym – Ośrodek
Zdrowia z przynależnym
budynkiem gospodarczym

Prowadzenie działalności
gospodarczej – świadczenie usług
zdrowotnych w ramach umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia

Najem
do 3 lat

600,00 zł.
(miesięcznie)
+ 23 % Vat

Nieruchomość o pow. 0,03 ha
(teren przy rzece Kodenianka
w kształcie trójkąta)

Budowlano-rolne

Dzierżawa
do 3 lat

170,00 zł
(rocznie)
+ podatek Vat
obecnie 23%

185/2

3

Kodeniec

624/2

Kw. Nr
LU1R/00064820/6

4

Uhnin

337

Dec. Woj.
Bialskopodl.
G.IV.6017-1/23/93

Część działki o pow. 0,30 ha
(teren po kopalni piasku –
zadrzewienia na nieużytku)

Użytkowanie rolnicze

Dzierżawa
do 3 lat

300,00 zł
(rocznie)

1122/1

Kw. Nr
LU1R/00032942/4

Część działki rolnej
o pow. 2,10 ha
w tym zakrzaczenia 0,14 ha
oraz rowy 0,01 ha

Użytkowanie rolnicze

Dzierżawa
do 3 lat

4,88 dt
pszenicy
(rocznie)

5

Dębowa Kłoda

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 21.12.2017 r.

WÓJT
mgr Radosław Kozak
Dębowa Kłoda, dnia 29 listopada 2017 r.
AŚ/AŚ

Inne informacje
9
Dotychczasowemu
najemcy przysługuje
pierwszeństwo najmu

Dotychczasowym
dzierżawcom przysługuje
pierwszeństwo dzierżawy

