ZARZĄDZENIE NR 319/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość niezabudowaną położoną w Krapkowicach, wymienioną
w wykazie GGR.0050.30.2012 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 02 lipca 2012 roku

GGR.0050.30.2012

W y k a z
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

L.p.

Położenie
nieruchomości

Numery
działek

Karta
mapy

Powierzchnia
działki w ha

Klasoużytek

Nr Księgi
Wieczystej

Przeznaczenie
w planie / sposób
zagospodarowania

Wysokość minimalnej
rocznej stawki
czynszu
dzierżawnego w zł

brak planu
zagospodarowania
przestrzennego

0,9140
1

Krapkowice

51/13

3

(część działki o
2
powierzchni 380 m )

RIVb
RV

25353
(wolna od obciążeń)

----------------------

0,25zł/m2 plus
23% VAT

działka
wykorzystywana
na ogródek
przydomowy

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21 oraz na stronach internetowych.
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