
Zarz1dzenie
W6jta Gminy Studzienice Nr 9ll2015

z dnia 09 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzieriawnego dla nieruchomoSci
gminy Studzienice.

Na podstawie ar1. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn
(tekst jednolity Dz.U.z 2015 po2.1515),art.25 ust. 1,2 w zwiqzkuzart.23 ust. I pkt.7a
ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. IJ. z 2015r., poz.
1774 ), W6jt Gminy Studzienice

Zarz4dza, co nastppu j e:

$r

1. Ustalam roczny czynsz dzier2awny dla niZej wymienionych nieruchomo5ci:

wydzierZawianych w trybie bezprzetargowym na okres do 3lat:

- w Sominach dla dzialki nr 56 o pow. 1,87 ha kwotg 500,- zl,

- w Studzienicach dla czE(ci dzialki nr 7512 o pow.0,34 ha kwotg 100,- zl ,

- w Oslawie-D4browie dla czgsci dzialki nr I l/13 o pow. 20 rn2 kwotg 40,- zl + YaI.
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Studzienice, dnia 09.12.201 5r.

W6jt Gminy Studzienice

Stosownie do art. 35 ust. I i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami tekst
fednolity: Dz. U, z 2015 roku, poz. 1774) informuje, ze na stronie BIp Urzgdu Gminy
bip.studzienice.pl oraz na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Gminy w Studzienicach wywieszono
ponlszy wykaz:

l. Nieruchomo6ci gminnych wytypowanych do dzierZawy na okres do 3lat,

Wykaz podaje sig do publicznej wiadomo5ci na okres 2l dni liczqc od dnia 10.12.2015r. do dnia
0l .01.2016r.

- Wykaz wywieszono na tablicy ogloszeri dnia 10.12.2015r.
- Wykaz zdjEto dnia....0l.20l6r.

Lp. Polotenie
nieruchomoSci KW Nr

dzialki
Pow dz.

ha/m2
Przeznaczenie i spos6b

zagospodarowania
Okres

dziert^wy

WysokoS(
rocznego
czYnszu

I Sominy
sLl 8/000
22482/5

56 1,87 ha

W studium Uwarunk. i Kier
Zagosp. dzialka przezn czor,a

jest na cele rolne i stanowi
grunty orne
i lqki trwale.

do 3 lat 500,00 zl

2. Studzienice
]L I B/000
30277t4

cze'e
'75/2 0,34 ha

W studium Uwarunk. i Kier
Zagosp. ta czesi dzialki

przeznaczona Jest na cele
rolne i slanowi grunty orne.

do 3 lat 100,00 zl

Oslawa-DAbrowa
sL I B/ 185

5t /9
czQSC

ll/t3 20 m2
W studium Uwarunk. i Kier.

Zagosp. dzialka stanowi teren
zurbanizowany niezab.

do 3 lat 40,00 zl + VAT


