
ZARZADZENIE NR 0050.245.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 7 kwietnia 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
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 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, 1238, z 2014 r. poz. 40) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1
Przeznaczam do dzierzawy:
- dzialke o nr ew. 158/6 o pow. 0,2460 ha, KW OPlS/00040520/1, obreb Sieroniowice, pod
uzytkowanie rolnicze;
- 3m2 z dzialki o nr ew. 456 o pow. 0,0108 ha, KW OPlS/00041850/0, obreb Ujazd, pod
postawienie tablicy reklamowej;
- 3m2 z dzialki o nr ew. 457 o pow. 0,0409 ha, KW OPlS/00041850/0, obreb Ujazd, pod
postawienie tablicy reklamowej;
- 1,4 m2 z dzialki o nr ew. 442 o pow. 0,0807 ha, KW OP1S/00003184/2, obreb Ujazd, pod
ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej;
- 1,4m2 z dzialki o nr ew. 2270 o pow. 0,0953 ha, KW OPlS/00041850/0, obreb Ujazd, pod
ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej;
- 1,4m2z dzialki o nr ew 373 o pow. 0,0285 ha, KW OPlS/00040296/1, obreb Stary Ujazd, pod
ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej;
- 1,4m2z dzialki o nr ew. 662/2 o pow. 0,0468 ha, KW OPlS/00040060/8, obreb Zimna Wódka,
pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej;
- 1,4m2z dzialki o nr ew. 494 o pow. 0,0350 ha, KW OPlS/00041537/0, obreb Niezdrowice, pod
ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej;
- 1,4m2z dzialki o nr ew. 377/7 o pow. 0,0871ha, KW OPlS/00028145/8 obreb Sieroniowice, pod
ulokowanie kontenerów do zbiórki odziezy uzywanej.
Nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Ujazd i posiadaja urzadzone ksiegi wieczyste.

§2
Dzierzawa gruntu nastapi na okres trzech 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
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi
Srodowiska, Rolnictwa i Dzialalnosci Gospodarczej.

§ 5

Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. SURMI

----



Zalacznik do zarzadzenia
Nr 0050.245.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 7 kwietnia 20l4r.
wywieszono na okres 21 dni

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

Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami (Oz.U. z 1997, Nr 115,poz. 741 ze zm.) podaje sie do publicznej wiadomosci,
ze przeznaczono do dzierzawy w formie bezprzetargowej nieruchomoscigruntowe.

Polozenie
Oznaczenie nieruchomosci

Opis Przeznaczenie nieruchomosci wg planu Termin trwania Czynsz
Termin

Forma
Lp. wg ksiegi wieczystej oraz wnoszenia

ieruchomosci
katastru nieruchomosci

nieruchomosci zagospodarowania przestrzennego i symbol terenu dzierzawy dzierzawny oplat dzierzawy

Dzialka gruntu z Stawka
Dzialka o nr ew. 158/6 dostepem do drogi MN - tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej czynszu w Do 31 marca

I
ieroniowice

o pow. 0,2460 ha
publicznej. Polozona

wraz z obiektami towarzyszacymi i urzadzeniami
od 01.05.2014r.

q pszenicy kazdegow sasiedztwie do 30.04.2017r. BezprzetargowaKW OPlS/00040520/1
ul.Pieknej budowlanymi RV 1,2q/ha roku

w Sieroniowicach. = 21,02 zl

3m2 z dzialki o nr ew. 456 od 01.05.2014r.
30 zl

2 Ujazd o pow. 0,0108 ha MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 30.04.20 17r.
+

KW OPlS/00041850/0 Dzialki gruntu MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej 23% VAT Miesiecznie
3m1 z dzialki o nr ew. 457 z dostepem do drogi UC- tereny uslug komercyjnych 30 zl w terminie

3 Ujazd o pow. 0,0409 ha publicznej. "A"- strefa scislej ochrony konserwatorskiej typu "A" od 01.05.2014r.
+ 14 dni od

KW OPl S/0004 l 850/0 Polozona przy
do 30.04.2017r.

23% VAT otrzymania

1,4m2 z dzialki o nr ew. 442
ul. Slawiecickiej faktury

w Ujezdzie. MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od 01.05.20 14r.
15 zl

Ujazd o pow. 0,0807 ha MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej +
4

KW OPlS/00003184/2 "A"- strefa scislej ochrony konserwatorskiej typu "A"
do 30.04.20 17r.

23% VAT

ZI-I - tereny zieleni izolacyjnej,
Dzialka gruntu w tym ZI-I,ZI-2: tereny obiektów budowlanych i urzadzen

1,4m2 z dzialki o nr ew. 2270
z dostepem do drogi zwiazanych z KanalemGliwickim i przeprawa mostowa

publicznej. KS-I - tereny parkingów dla samochodów osobowych i od 01.05.2014r.
15 zl

5 Ujazd o pow. 0,0953 ha Polozona przy autokarów
do 30.04.20 17r.

+

KW OPl S/0004 1850/0 ul. Chrobrego E- tereny budowli i urzadzen zaopatrzenia w energie 23% VAT
w Ujezdzie. elektryczna, dla których utrzymuje sie istniejacestacje

(osiedle Piaski) transformatorowe
KOR-I - tereny dróg transportu rolnego i lesnego

Dzialka gruntu

1,4m2 z dzialki o nr ew. 373 z dostepemdo drogi
RZ.14 - tereny trwalych uzytków zielonych 15 zl

Stary Ujazd o pow. 0,0285 ha
publicznej. Dzialka znajduje sie w korytarzu ekologicznym o

od 01.05.2014r. +
6 Polozonaprzy do 30.04.2017r.

KW OP l S/00040296/1 ul. Czterdziestolecia charakterze lokalnym. 23% VAT

w Starym Uiezdzie.
Dzialka gruntu

1,4m2 z dzialki o nr ew. 662/2
z dostepemdo drogi MN- tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej wraz z

7 Zimna publicznej. obiektami towarzyszacymi i urzadzeniami budowlanymi od O1.05.20 14r.
15 zl

o pow. 0,0468 ha Polozonaprzy KD- ulice klasy dojazdowej ukladu obslugujacego, +
Wódka

KW OP IS/0004f-.,:;I60/8 Pl. Wolnosci jednojezdniowe Ix2, lo:.'I'\nieIx I, szerokosc w liniach
do 30.04.20 17r.

':.1% VAT
w Zimnej V ,te. rozgraniczajacych: I O,1112,Om



Stawka czynszu dzierzawnego dzialki o nr ew. 158/6, ob. Sieroniowice:

. netto nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i uslug z dnia 11 marca 2004r.

. 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.

Kwoty czynszu dzierzawnego podlegaja waloryzacji raz w roku wg sredniorocznego wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem za rok poprzedni

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

Dzialka gruntu

1,4m2 z dzialki o nr ew. 494 z dostepem do drogi

8 Niezdrowice O pow. 0,0350 ha
publicznej.

KP] - ciag pieszo-jezdny
od 01.05.20 14r.

15 zl

KW OPIS/00041537/0
Polozona przy do 30.04.2017r.

+

ul. Lesnej 23% VAT

w Niezdrowicach.

Dzialka gruntu

,4m2 z dzialki o nr ew. 377/7
z dostepem do drogi

LS - tereny lasów- prywatnych i panstwowych,publicznej. 15 zl
9 Sieroniowice O pow. 0,0871 ha Polozona przy pozostajacych w zarzadzie ALP od 01.05.2014r.

KW OP1S/00028145/8 ul. Strzeleckiej KY - ciagi pieszo-jezdne, szerokosc w liniach do 30.04.2017r.
+

wSieroniowicach. rozgraniczajacych 6,0-8,0 m
23% VAT


