WOJT GMINY POPIELOW

ZARZAJDZENIE NR 0050/HH /2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 09 stycznia 2014 r.
w sprawie ogloszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz?sci
nieruchomosci
zabudowanych stanowiqcych wfasnosc Gminy Popielow z przeznaczeniem pod
umiejscowienie pojemnikow na odziez uzywana^ i tekstylia .
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013r. poz. 594) ) art. 13 ust 1 , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) ,
Zarzajdzeniem Nr 0050/40/2011 Wojta Gminy Popielow z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia stawek z tytulu dzierzawy i najmu gruntow i lokali stanowia^cych wJasnosc Gminy
Popielow z pozn.zm., zarzadza si? co nast?puje;

§1
Ogtasza si? i przeznacza do dzierzawy na okres 3 lat cz?sc dziatek :
1) 322/4 km.1 obr?b Lubienia - powierzchnia do dzierzawy 0,0002 ha
2) 358/2 km.2 obre> Stare Siolkowice - powierzchnia do dzierzawy 0,0002 ha
3) 216 km.2 obreb Popielow -powierzchnia do dzierzawy 0,0002ha
4) 1086/311 km.7 obr?b Popielow -powierzchnia do dzierzawy 0,0004ha
wymienione w wykazach stanowiqcych zaia^czniki do niniejszego Zarzajdzenia
§2

Informacja o wywieszeniu wykazow podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urz?du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Lubienia , Popielow , Stare Siotkowice a wykazy o
ktorych mowa w §1 podlegajs[ wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeh Urz?du Gminy
w Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urz?du Gminy w Popielowie .
§3

LCzynsz dzierzawny za kazda^cz^sc z wymienionych nieruchomosci w § 1 pkt 1,2,3 ustala si?
w wysokosci 24,60 zl brutto /miesi^cznie (w tym podatek VAT 23% w kwocie 4,60zl) wedtug
stawki jednostkowej10,00zl netto/ m2/miesi?cznie .
2.Czynsz dzierzawny za cz?sc nieruchomosci wymieniona^ w § 1 pkt 4 ustala si? w wysokosci
49,20 zl brutto /miesi?cznie (w tym podatek VAT 23% w kwocie 9,20zt) wedJug stawki
jednostkowej10,00zt netto/ mz/miesi?cznie .
§4
Szczegofowe warunki okresli umowa dzierzawy.
§5

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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