
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2016
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późń.zm) w związku z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na 
okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Lipie, w brzmieniu  określonym w załącznikach nr 1 i 2 
 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykazy zostaną wywieszone 4 listopada 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipiu na 
okres 21 dni i zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipie, ponadto 
informacja o wykazach zmieszczona zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami,  rolnictwa, 
leśnictwa.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.83.2016

Wójta Gminy Lipie

z dnia 3 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm)

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES  DO 3 LAT

Położenie nieruchomości Lindów
Nr działki, obręb ewidencyjny 78/14, obręb Lindów (0007)
Nr księgi wieczystej CZ2C/00023343/2
Powierzchnia działki 0,0975 ha
Powierzchnia wydzierżawianego gruntu 0,0050 ha
Zapis w ewidencji gruntów Ba - tereny przemysłowe
Opis nieruchomości nieruchomość zabudowana stacją wodociągową i studnią

Cel dzierżawy na cele eksploatacji istniejącego na nieruchomości otworu hydrogeologicznego, jako punku 
badawczego sieci obserwacyjno badawczej wód podzielnych (SOBWP) nr II/949

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego RM.MN - teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług komercyjnych i nieuciążliwej działalności 
gospodarczej i przewaga zabudowy zagrodowej

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy 50,00 zł + VAT
Forma i termin płatności czynsz płatny miesięcznie, do 10  każdego miesiąca

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 4 listopada 2016r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 
(34) 3188032-35 wew. 48 w godz. 7.30 – 14.00.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.83.2016

Wójta Gminy Lipie

z dnia 3 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm)

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES  DO 3 LAT

Położenie nieruchomości Parzymiechy, ul.Częstochowska 9
Nr działki, obręb ewidencyjny 333/7, Parzymiechy (0012)
Nr księgi wieczystej CZ2C/00018625/5
Powierzchnia działki 3,5121 ha
Zapis w ewidencji gruntów RIIIa, B/RIIIa,Bi
Opis nieruchomości nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem z lokalami użytkowymi
Przedmiot najmu lokal użytkowy o pow. ok. 167 m2

Cel najmu sklep z materiałami budowlanymi
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak mpzp, w studium teren zabudowy jednorodzinnej z budownictwem letniskowym
czynsz z tytułu najmu 501,00 zł + VAT
Forma i termin płatności czynsz płatny miesięcznie, do 10  każdego miesiąca

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 4 listopada 2016r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 
(34) 3188032-35 wew. 48 w godz. 7.30 – 14.00.
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