
ZARZADZENIE NR 0050.84.2012
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych

do dzierzawy w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568
z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr
155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz.
622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981,
Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337 ) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierzawy nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:
584 o pow. 0,3500 ha, k.m.5, KW 40065, ob. Zimna Wódka,
484/1 o pow. 0,0250 ha, k.m.3, KW 8433, ob. Klucz,
484/2 o pow. 0,0250 ha, k.m.3, KW 8433, ob. Klucz.
Nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste.

§2
Dzierzawa gruntu nastapi na okres pieciu lat w formie bezprzetargowej.

§ 3
Szczególowy opis nieruchomosci zawiera wykaz nieruchomosci przeznaczonych
do dzierzawy stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia, który podany zostanie
do publicznej wiadomosci w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ujezdzie na tablicy ogloszen,
na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzedu Miejskiego w Ujezdzie
na okres 21 dni.

§4
Stawki czynszu ustala sie przy przyjeciu sredniej ceny skupu pszenicy okreslonej
w obwieszczeniu Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego ogloszonym w Monitorze Polskim
i obowiazujacym w dniu przetargu na dzierzawe lub w dniu oddania gruntu
w dzierzawe w trybie bezprzetargowym.

§ 5
Kwota czynszu dzierzawnego podlega waloryzacji raz w roku wedlug sredniorocznego
wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem za rok poprzedni w oparciu
o komunikat Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do zarzadzenia
)Nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 3 I stycznia 2012r.
wywieszono na okres 21 dni

WYKAZ

nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy znajdujacych sie w gminnym zasobie nieruchomosci, stanowiacych wlasnosc Gminy Ujazd.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami(Dz.U. z 1997,Nr 115,poz. 741 ze zm.) podaje sie do publicznej wiadomosci,

do dzierzawy w D .

. Stawka czynszu dzierzawnego netto jest zwolniony od podatku VAT na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i uslug § 13 ust. 1 pkt 4 (Dz. U. Nr 73, poz.392)

. Stawka czynszu stanowi pieniezna równowartosc ilosci pszenicy podanej w zarzadzeniu Nr 0050.46.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia
27 wrzesnia 2011 roku przeliczona wg sredniej krajowej ceny skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego za pólrocze
poprzedzajace ustalenie stawki czynszu.. Kwota czynszu dzierzawnego podlega waloryzacji raz w roku wg sredniorocznego wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem za rok poprzedni

Wykaz umieszcza sie w BlP.
Osoba upowazniona do kontaktu - Iwona Warzech tel. 077/4048754
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Polozenie
Oznaczenie nieruchomosc

Stawka czynszu
Przeznaczenie nieruchomosci wg planu Termin Czynsz Termin

Lp. ieruchomosci wg ksiegi wieczystej oraz w q pszenicy
zagospodarowania przestrzennego i symbol trwania dzierzawny

wnoszenia oplat
Forma dzierzawy

katastru nieruchomosci terenu dzierzawy na 2012r.

MR- tereny zabudowy mieszkaniowej

Zarzadzenie
zagrodowej oraz gospodarczej zwiazanej

Zimna
Dzialka o nr ew. 584 nr 0050.46.2011 z produkcja rolna, wraz z obiektem

l Wódka
o pow. 0,3500 ha Burmistrza Ujazdu

towarzyszacym i urzadzeniami budowlanymi. 624 zl

k.m.5
KW 400065 z dnia 27.09.2011r RW-tereny wód sródladowych- rowów (0,20zl/m2)

(0,20zl/m2)
Dzialka znajduje sie w strefie "B" -obszarze
ochrony zabytkowych ukladów
urbanistycznych.

5 lat Do 31 marca Bezprzetargowa

Dzialka o nr ew. 484/1 Rola klasy
kazdego roku

2 Klucz
o pow. 0,0250 ha IIIa -6,8q/ha

RP- tereny upraw rolnych 13 zl
k.m.3 KW 8433

Klucz Dzialka o nr ew. 484/2 Rola klasy
3 k.m.3 o pow. 0,0250 ha

IIIa -6,8q/ha RP- tereny upraw rolnych 13 zl

KW 8433


