
ZARZADZENIE NR 0050.126.2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 25 wrzesnia 2012 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej 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, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997r. Nr 115 poz. 741 ze zm.) zarzadzam,
co nastepuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierzawy czesc nieruchomosci o numerze ewidencyjnym:
884/8 k.m. 6, o pow. 0,0020 ha, KW OPIS/00057207/3, obreb Ujazd,

Nieruchomosc stanowi wlasnosc Gminy Ujazd i posiada urzadzona ksiege wieczysta.

§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 przeznaczonej
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.

-- -- - --



Zalacznik do zarzadzenia
) Nr 0050.126.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 wrzesnia 2012 r.

wywieszono na okres 21 dni

WYKAZ

nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy znajdujacej sie w gminnym zasobie nieruchomosci, stanowiacej 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 do zarzadzenia Nr 0050.47.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 wrzesnia
2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierzawe gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.
. Kwota czynszu dzierzawnego podlega waloryzacji raz w roku wg sredniorocznego wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyj.nych ogólem za rok poprzedni
w oparciu o komunikat Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.

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 nieruhomosci wg planu Termin
Kwota Termin

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

dzierzawy
katastru nieruchomosci i symbol terenu dzierzawy

czynszu oplat
dzierzawy

I ,. MW1- tereny zabudowy mieszkaniowej-
wielorodzinnej - podstawowe

2 Dzialka gruntu z dostepem do drogi przeznaczenie pod zabudowe
- Czesc dzialki publicznej, stanowiaca tereny mieszkaniowa wielorodzinna. Miesiecznie

Uj!lzd
o nr ew. 884/8 mieszkaniowe osiedla przy KS- podstawowe przeznaczenie terenu do 10 dnia Przetarg ustny

k.m.6 o pow. 0,0020 ha ul. Slonecznej i Kwiatowej pod obiekty i urzadzenia obslugi 5 lat 20,00 zl
kazdego nieograniczony

Jedn. rej. G.961 w Ujezdzie. Czesc dzialki transportu samochodowego - stacji
3 KW OPIS/00057207/3 przeznaczona do dzierzawy pod paliw, uslug zwiazanych z obsluga i

miesiaca

posadowienie garazu. naprawa pojazdów, garazy dla
samochodów osobowych, ciezarowych,
autobusów.


