
ZARZADZENIE NR 0050.113.2012
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 31 lipca 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.111i, 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, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741 ze zm.)
zarzadzam, co nastepuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierzawy nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:
1. czesc dzialki nr 884/8 k.m. 6, o pow. 0,0042 ha, KW OP1S/00057207/3, obreb Ujazd,
2.561/3 o pow. 0,0120 ha k.m. 3, KW OP1S/00041829/4, obreb Ujazd,

i

Nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste.

§2
Wylonienie dzierzawcy nastapi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie
art. 37 ust. 4 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 publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu
wykazu, w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ujezdzie na tablicy ogloszen
oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzedu Miejskiego
w Ujezdzie na okres 21 dni.

§4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w wykazie sluzy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawie o gospodarce nieruchomosciami
lub odrebnych przepisów winne zlozyc stosowne wniosek w terminie 6 tygodni, liczac
od daty wywieszenia wykazu.

§ 5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Kauch

--



Zalacznik do zarzadzenia

Nr 0050.113.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 31 lipca 2012 r.
wywieszono 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 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997,Nr 115,poz. 741 ze zm.) podaje sie do publicznej wiadomosci,

· Kwota czynszu dzierzawnego netto nieruchomosci osiagnieta w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawka 23%

· Kwota wywolawcza czynszu dzierzawnego zostala ustalona na podstawie zalacznika da zarzadzenia Nr 0050.47.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 wrzesnia
2011roku w sprawie ustaleniastawekczynszuza dzierzawegruntów mieniakomunalnegoGminyUjazd.
· Kwota czynszudzierzawnegopodlegawaloryzacjiraz w roku wg sredniorocznegowskaznikacen towarówi uslugkonsumpcyjnychogólemza rok poprzedniw
oparciu o komunikat Prezesa GlównegoUrzeduStatystycznegoopublikowanyw MonitorzePolskim.

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.
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Oznaczenie nieruchomosci Przeznaczenie nieruchomosci wg planu Termin Kwota
TerminPolozenie wywolawcza FormaLp. nieruchomosci wg ksiegi wieczystej oraz Opis nieruchomosci zagospodarowaniaprzestrzennego trwania wnoszenia

dzierzawykatastru nieruchomosci i symbol terenu dzierzawy
czynszu

oplatdzierzawy
MWI- tereny zabudowy mieszkaniowej

Czesc dzialki Dzialka gruntu z dostepem do drogi wielorodzinnej- podstawowe
o nr ew. 884/8 publicznej, stanowiaca tereny przeznaczenie pod zabudowe

I Ujazd
o pow. 0,0024 ha mieszkaniowe osiedla przy ul. mieszkaniowa wielorodzinna. 5 lat 24,00 zlk.m.6
Jedn. rej. G.961 Slonecznej i Kwiatowej e Ujezdzie. KS- podstawowe przeznaczenie terenu

KW OPIS/00057207/3 Czesc dzialki przeznaczona do pod obiekty i urzadzenia obslugi
dzierzawy pod posadowienie garazy. transportu samochodów osobowych,

Miesiecznieciezarowych, autobusów.
Czesc dzialki

do 10dnia Przetarg ustny
o nr ew. 884/8 kazdego nieograniczony

Ujazd
o pow. 0,0018 ha j.w. 5 lat 18,00 zl

mleslaca
2 k.m.6 J.W.

Jedn. rej. G.961
KW OPIS/00057207/3

Ujazd
Dzialka o nr ew. 561/3 Dzialka polozonajest na terenie

3 k.m.3 o pow. 0,0120 ha Dzialka gruntu polozona na Placu okreslonymjako: place i przestrzenie 5 lat I 200,00 zlJedn. rej. G.808 I Maja w Ujezdzie. publiczne oraz w strefie scislej ochrony
KW OPIS/00041829/4 konserwatorskiej typu "A".


