
ZARZADZENIE NR 105/19
WOJTA GMINY WOJCIECHOW

z dnia 14 pazdziernika 2019 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowkIcej wlasnosc Gminy Wojciechow,
polozonej w m. Stary Gaj gm. Wojciechow, przeznaczonej do wydzierzawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samormdzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomogciami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wojt Gminy zarzqdza,
co nastcpuje:

§1
Sporzgdza sic i podaje do publicznej wiadomo gci wykaz nieruchomosci przeznaczonej
do wydzierzawienia, stanowigcy zalgcznik do niniejszego zarzgdzenia .

§2
Wykaz o ktorym jest mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzcdu Gminy Wojciechow, a takze zamieszczeniu na stronie internetowej
Gminy Wojciechow www.wojciechow.pl, ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu
podana zostanie do publicznej wiadomo gci przez ogloszenie w prasie lokalnej.

§3
Szczegolowe informacje o nieruchomosci zamieszczonej w wykazie mozna uzyskac
w Urzcdzie Gminy Wojciechow tel. 81 5177241 w.31

§4
Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalqcznik nr I do zarzgdzenia

Wojta Gminy Wojciechow nr 105/19 z dnia 14.10.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA

Na podstawie umowy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204)

WOJT GMINY WOJCIECHOW PRZEZNACZA DO WYDZIERZAWIENIA
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Nieruchomosci oznaczone jako dzialka nr 432 o pow. 3,59 ha, dzialka 437/1 o pow. 0,60 ha,
dzialka 437/4 o pow. 0,23 ha, dzialka 437/5 o pow. 0,27 ha w obrcbie geodezyjnym Stary Gaj
jednostka ewidencyjna Wojciechow przeznaczonej do uzytkowania rolniczego.

W sklad nieruchomosci wchodz4 uzytki rolne wg klasy bonitacyjnej:

Br III b 0,19 ha
R Ill b 1,50 ha
RIVa 1,57 ha
R IV b 0,11 ha
R V 0,08 ha
S-R III b 0,04 ha
S-R V 0,10 ha
L IV 0,56 ha
LV 0,17 ha
L VI 0,33 ha
Ls III 0,04 ha

Lqczny czynsz dzierzawny wynosi 24,64 dt pszenicy rocznie. Wartosc obliczana jest na
postawie obwieszczenia prezesa GUS w sprawie sredniej krajowej ceny skupu pszenicy.

Czynsz dzierzawny platny w dwoch ratach do 30 kwietnia i 30 wrzesnia kazdego roku.
Nieruchomosc zostanie wydzierzawiona na okres do 3 lat na prowadzenie dzialalnosci
rolniczej.

Wykaz opublikowano na tablicy ogloszen tut. Urzcdu na okres 21 dni w terminie
od 14.10.2019r. do 04.11.2019 r.

Wojciechow dnia 11.10.2019r.
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