Elektronicznie podpisany przez:
Adam Tobota
dnia 24 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 251/13
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
594; z póź. zm.), art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia
nieruchomościami i odpadami.

powierza

się

Podinspektorowi

ds.

ochrony

środowiska,

gospodarki

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Adam Tobota
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Załącznik do Zarządzenia Nr 251/13
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 24 września 2013 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Mielnik podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetragu ustnego nieograniczonego.
Wykaz zostaje wywieszony na 21 dni tj. od dnia 25.09.2013r. do 15.10.2013r.

Lp.

Miejsce położenia
nieruchomości

Oznaczenie
działki

Powierzchnia
nieruchomości

1.

Mielnik

BI3P/00003899/5

2.

Mielnik

część działki nr
0,30 ha
5196/73
działka nr 5194/8 5,83 ha

3.

Tokary

działka nr 29/3

BI3P/00024474/3

1,7082 ha

Oznaczenie księgi wieczystej Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego

BI3P/00024354/6

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
„Głogi„
Brak planu- do użytkowania
rolniczego
Brak planu- do użytkowania
rolniczego

Wywoławcza
wysokość opłat
rocznych z tytułu
dzierżawy
900,00 zł
578,00 zł
341,64 zł

Termin wnoszenia opłat: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada
Okres dzierżawy: 5 lat
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