
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 
134 poz. 777 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat,  
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipiu,  
zamieszczony na stronie internetowej BIP Gminy Lipie. Ponadto ogłoszenie o wykazie zmieszczone zostało 
w prasie lokalnej w dniu 4 marca 2015r.

§ 3. Zawarcie umowy na dzierżawę nastąpi po upływie okresu wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam młodszemu referentowi ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, 
rolnictwa i leśnictwa.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2015

Wójta Gminy Lipie

z dnia 6 marca 2015 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późń.zm. Wójt Gminy Lipie podaje do 
publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOSCI KMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Położenie nieruchomości Lindów
Nr działki 98/14
Nr mapy 3
Nr księgi wieczystej CZ2C/00034958/6
Powierzchnia działki 0,0616 ha
Cel dzierżawy ogródek przydomowy
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / 
ewidencji gruntow UO -teren usług oświaty / Bi- inne tereny zabudowane

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy 92,40 zł
Forma i termin płatności czynsz płatny rocznie do końca marca każdego roku

Lipie, dnia 6.03.2015 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipie przy ul. Częstochowskiej 29, 42-165 Lipie na okres 21 dni, licząc od dnia 
6.03.2015 r. oraz zamieszczony w dniu 6 marca 2015r. na stronie internetowej: www.bip.lipie.akcessnet.net. Ponadto zawiadomienie o wykazie zamieszczone zostało 
w dniu 4.03.2015 w prasie lokalnej.
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