
ZARZADZENIE NR 0050.101.2012
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 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 201Or. 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 1997Nr 115 poz. 741 ze zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§ I
Przeznaczam do dzierzawy nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:

-- 241 o pow. 0,0713 ha k.m. 1, KW OPIS/00056682/9, obreb Ujazd,
259 o pow. 0,4536 ha k.m. 1, KW OPIS/00041850/0, obreb Ujazd,
1729 o pow. 0,0825 ha k.m. 19, KW OPIS/00056693/9, obreb Ujazd,
1733 o pow. 0,1076 ha k.m. 19, KW OPIS/00056693/9, obreb Ujazd,
334 o pow. 0,3792 ha k.m. 3, KW OPIS/00047533/4, obreb Ujazd,
335/3 o pow. 0,5652 ha k.m.3, KW OPIS/00047533/4, obreb Ujazd
Nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste.

§2
Wylonienie dzierzawcy nastapi w formie przetargu ustnego nieograhiczonego w trybie
art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz.U. z 2004r.
Nr 207, poz. 2108).

§ 3
Szczególowy opis nieruchomosci zawiera wykaz nieruchomosci przeznaczonych
do dzierzawy stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia, który podany zostanie

/""' do publicznejwiadomosciw siedzibieUrzeduMiejskiegow Ujezdzie na tablicy ogloszen,
na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzedu Miejskiego w Ujezdzie
oraz przez ogloszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.

-

§4
Stawki czynszu ustala sie przy przyjeciu sredniej krajowej 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.
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Zalacznik do zarzadzenia
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~ywieszono dnia 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 I997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997,Nr 115,poz. 741 ze zm.) podaje sie do publicznej wiadomosci,

do dzierzawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruch

· Stawka czynszu dzierzawnego netto nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i uslug.

· 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.
Warunki, termin i miejsce przetargu zostana podane do publicznej wiadomosci w drodze odrebnego ogloszenia o przetargu.
Blizsze informacje pod nr tel. 077/404 87 54.

Oznaczenie nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci wg planu Termin
Kwota

TerminPolozenie wywolawcza Forma
Lp. nieruchomosci wg ksiegi wieczystej oraz Opis nieruchomosci zagospodarowania przestrzennego trwania wnoszenia

dzierzawykatastru nieruchomosci i symbol terenu dzierzawy
czynszu

oplatdzierzawy
Dzialka uzytkowana rolnicza zz- terenytrwalychuzytkówzielonychpod

Ujazd
Dzialka o nr ew. 241 skladajaca sie z lak trwalych klasy laki i pastwiska

I o pow. 0,0713 ha 1lI o pow. 0,0350 ha, Dzialka polozona w strefie korytarza 5 lat 17,00 zlk.m.1 ekologicznegoo znaczeniuregionalnymoraznaKW OPI S/00056682/9 IV O pow. 0,0240 ha, terenie projektowanego zespolu przyrodniczo-
oraz rowu o pow. 0,0123 ha krajobrazowego oznaczonego symbolem PPK.

Dzialka uzytkowana rolnicza ZZ- tereny trwalych uzytków zielonych pod

Ujazd
Dzialka o nr ew. 259 skladajaca sie z lak trwalych klasy laki i pastwiska

o pow. 0,4536 ha IV o pow. 0,0896 ha, Dzialka polozona w strefie korytarza 5 lat 43,00 zl2 k.m.1 ekologicznegoo znaczeniuregionalnymoraznaKW OPIS/00041850/0 V O pow. 0,3310 ha terenie projektowanego zespolu przyrodniczo-
oraz rowu o pow. 0,0330 ha kraiobrazowego oznaczonego symbolem PPK.

Ujazd Dzialka o nr ew. 1729 Dzialka uzytkowana rolnicza RP- tereny rolne bez prawa zabudowy
3 k.m.19 o pow. 0,0825 ha skladajaca sie z gruntu omego klasy przeznaczony pod uprawy polowe 5 lat 43,00 zl

KW OP IS/00056693/9 IIIa o pow. 0,0825 ha KUz- drogi zbiorcze Do

Ujazd Dzialka o nr ew. 1733 Dzialka uzytkowana rolnicza RP- tereny rolne bez prawa zabudowy 3 I marca Przetarg ustny

k.m.19 o pow. 0,1076 ha skladajaca sie z pastwiska trwalego
przeznaczony pod uprawy polowe 5 lat 38,00 zl

kazdego nieograniczony
4 Dzialka polozonajest a strefie korytarza roku

KW OPIS/00056693/9 klasy 1lI o pow. O,1076 ha ekologicznego o znaczeniu regionalnym.
Dzialka uzytkowana rolnicza

Dzialka o nr ew. 334 skladajaca siez pastwiska trwalego
RP- tereny rolne bez prawa zabudowy5 Ujazd klasy 1lI o pow. 0,1906 ha,

k.m.3 o pow. 0,3792 ha
gruntu omego klasy

przeznaczone pod uprawy polowe 5 lat 121,00 zl
KW OPIS/00047533/4

IVa o pow. 0,0560 ha,
KUz- drogi zbiorcze

IVb o pow. 0,1326 ha
Dzialka uzytkowana rolnicza MM- tereny zabudowy mieszkaniowej

Ujazd
Dzialka o nr ew. 335/3 skladajaca sie z pastwiska trwalego mieszanej

6
k.m.3 o pow. 0,5652 ha klasy III o pow. 0,2482 ha, RP- tereny rolne bez prawa zabudowy 5 lat 174,00 zl

KW OPIS/00047533/4 gruntów ornych klasy IVa o pow. przeznaczony pod uprawy polowe
0,0500 ha, IVb o pow. 0,2670 ha KUz- drogi zbiorcze


