
ZARZADZENIE NR 0050.233.2014
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 141uty 2014 r.
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych

do dzierzawy w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, 1318 ) oraz art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. 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 2011 r. 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, z 2012 r.
poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40)
zarzadzam, co nastepuje:

§ l
Przeznaczam do dzierzawy nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:
- 540/2, polozona w Ujezdzie, o pow. 1m2, KW OPlS/00045246/l,
-496/2, polozona w Ujezdzie, o pow. 1m2, KW OP1S/00041850/0,
- 359, polozona w Starym, Ujezdzie, o pow. 1m2, KW OPlS/00040296/l,
- 758, polozona w Zimnej Wódce, o pow. 1m2, KW OPlS/00040065/3,
-238/6, polozona w Olszowej, o pow. 1m2, KW OPlS/00034099/5,
- 237, polozona w Jaryszowie, o pow. 1m2, KW OPlS/00034120/2
Nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste.

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

§3
Szczególowy opis nieruchomosci zawiera wykaz nieruchomosci przeznaczonych
do dzierzawy stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia, który podany jest
do publicznej wiadomosci w siedzibie Urzedu Miejskiego w 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

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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?:alacznik do zarzadzenia
\..ir 0050.233.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 14 luty 2014r.
wywieszono na okres 21 dni

WYKAZ
nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy znajdujacych sie w gminnym zasobie nieruchomosci, stanowiacych wlasnosc Gminy Ujazd.

Na podstawieart. 35 ust. I 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 formiebezorzetargowei nieruchomos .

. Kwota czynszu dzierzawnego netto nieruchomosci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawka 23%.

Wykaz umjeszcza sie w BlP.
Blizsze informacje pod nr tel. 077/404 87 54

SCI runtowe.

Polozenie
Oznaczenie nieruchomosc Przeznaczenie nieruchomosciwg planu Termin trwania Roczny Termin

Forma
Lp. ieruchomosci wg ksiegi wieczystej oraz Opis nieruchomosci zagospodarowania przestrzennego i symbol

dzierzawy
czynsz wnoszenia

dzierzawykatastru nieruchomosci terenu dzierzawny oplat

Ujazd
Dzialka o nr ew. 540/2 Dzialka gruntu z dostepem do drog UP- tereny uslug publicznych od 12.03.2014r.I pow.1m2 publicznej. Polozona przy Placu UC- tereny uslug komercyjnych do 11.03.2016r. 5,00 zl
KW OPIS/00045246/l I Maia w Ujezdzie. KUl- droga powiatowa

Dzialka o nr ew. 496/2 Dzialka gruntu z dostepem do MM- tereny zabudowy mieszkaniowej

2 Ujazd
o pow. 1m2

drogi publicznej. mieszanej od 12.03.2014r.
5,00 zl

Polozona przy ul. Kosciuszki Strefa scislej ochrony konserwatorskiej typu do 11.03.20l6r.KW OPl S/00041850/0
w Ujezdzie. A""

Dzialka gruntu z dostepem do

3 Stary Ujazd Dzialka o nr ew. 359 drogi publicznej. Polozona przy RM- tereny zabudowy zagrodowej od l2.03.2014r. 5,00 zl
o pow. 1m2 ul. Czterdziestoleciaw Starym do lI.03.2016r.

KW OPlS/00040296/l Ujezdzie.

Zimna Dzialka o nr ew. 759 Dzialka gruntu z dostepem do
KY -ciagi pieszo -jezdne

Wódka o pow. 1m2
drogi publicznej. Polozona przy

KL- droga powiatowa
od l2.03.20l4r.

5,00 zl Miesiecznie
4

KW OPlS/00040065/3 ul. Ujazdowskiej w Zimnej do lI.03.20l6r. do 10dnia Bezprzetargowa
Wódce. kazdego

Tereny uslug na wydzielonych dzialkach z urzadzeniami miesiacabudowlanymi, obiektami towarzyszacymi i zielenia:
UH-handel, UG- gastronomia,

Dzialka gruntu z dostepem do
UR -tereny uslug rzemiosla i uslugi bytowe,

Dzialka o nr ew. 238/6 ux- tereny uslug na wydzielonych dzialkach z

5
Olszowa

O pow. 1m2
drogi publicznej. Polozona przy urzadzeniami budowlanymi, obiektami towarzyszacymi od l2.03.20l4r.

5,00 zl
ul. Hodowlanej w Olszowej. i zielenia: uslugi o niesprecyzowanym rodzaju,które nie do 11.03.20l6r.

OP l S/00034099/5 oddzialywuja znaczaco na srodowisko,
(KP)- tereny parkingów samochodów wraz dojazdami
i zielenia (..)
KL-droga powiatowa nr 455 O
KD-ulice klasy dojazdowej ukladu obslul!;ujacel!;o

Dzialka o nr ew. 237 Dzialka gruntu z dostepem do
MN.21 - tereny zabudowy mieszkaniowej

Jaryszów
o pow. 1m2 drogi publicznej. Polozona przy

jednorodzinnej od l2.03.2014r.
5,00 zl6 MW.l- tereny zabudowy mieszkaniowej do 11.03.20l6r.OPl S/00034120/2 ul. l Maja w Jaryszowie. wielorodzinnei


