Z A R Z Ą D Z E N I E NR 131/2018
Burmistrza Bolkowa
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018r., poz. 994) oraz na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) w związku z Zarządzeniem
Burmistrza Bolkowa nr 48/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r., Burmistrz Bolkowa zarządza, co
następuje:
§1
Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości zawarte w załączniku nr 1, stanowiącym integralną
część niniejszego zarządzenia, na okres do trzech lat.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/2018r.
z dnia 10 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Bolkowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarządzenia nr 48/2006 Burmistrza Bolkowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia stawek
czynszu dzierżawnego za korzystanie z terenów stanowiących własność Gminy Bolków i Zarządzenia nr 131/2018 Burmistrza Bolkowa
z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat.
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa:

Lp.

Numer
działki

Obręb

Powierzchnia/ Użytki

Cel dzierżawy/najmu

Numer księgi
wieczystej

Wysokość
czynszu
w złotych

1.

290/21 cz.

Bolków-1

110 m2/B

Uprawa warzyw
i kwiatów

JG1K/00020286/3 10,00 zł

2.

387

Lipa

0,07 ha/ŁIVa-0,07 ha

Cele rolnicze

JG1K/00020788/2 0,05 zł/1m2

3.

258/20 cz.

Bolków-2

36,5 m2/B

Uprawa warzyw
i kwiatów

JG1K/00020287/0 10,00 zł

4.

154/2 cz.

Mysłów

0,20 ha/PsIII-0,17 ha,
RIVb-0,03 ha

Cele rolnicze

2
JG1K/00020826/1 0,05 zł/1m

5.

765/1

Bolków-2

0,1236 ha/RIIIb

Cele rolnicze

2
JG1K/00020287/0 0,05 zł/1m

Częstotliwość opłaty/
termin płatności

roczna / do 31 marca
każdego roku
roczna / do 31 marca
każdego roku
roczna / do 31 marca
każdego roku
roczna / do 31 marca
każdego roku
roczna / do 31 marca
każdego roku

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bolkowie - Referat
Nieruchomości, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 3, tel. 757413213 wew. 27.
Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. od 10 października 2018 r. do 30 października 2018 r.
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, na stronie internetowej www.bolkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej,
a informacja o jego wywieszeniu zostaje ogłoszona w prasie lokalnej w dniu 10 października 2018 r.

