Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2015
Wójta Gminy Łyse
z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie wydzierŜawienia w drodze przetargu nieruchomości rolnej i
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm./ oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015 roku
Nr VI/39/2015 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości
rolnej zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do wydzierŜawienia w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego nieruchomość rolną połoŜoną w miejscowości Łyse gmina
Łyse, oznaczoną nr działki 34/4 o pow. 2,6745 ha , na czas nieoznaczony.
§2
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości
przeznaczonej do wydzierŜawienia w drodze
przetargu pisemnego
nieograniczonego zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 15/2015
Wójta Gminy Łyse
z dnia 23 marca 2015r.
W Y K A Z
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERśAWIENIA W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO
Nr
Pow.
działki w ha

34/4

Nr KW

2,6745 OS10/00030
505/0

PołoŜenie

ŁYSE

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Stawka czynszu Informacja o przeznaczeniu
nieruchomości do
dzierŜawnego
wydzierŜawienia
(roczna)
Termin
wnoszenia
czynszu
Nieruchomość przeznaczona
Działka rolna:
W planie
jest do wydzierŜawienia w
- rola (RV),
zagospodarowania
2 500 zł
drodze przetargu pisemnego
- łąka (ŁV).
przestrzennego Gminy
nieograniczonego.
PołoŜona jest na skraju Łyse teren przeznaczony Czynsz wnosi
wsi Łyse. Przylega do
jest pod lokalizację
się do 31 marca Nieruchomość wydzierŜawia
się na czas nieoznaczony.
rowu melioracyjnego
zbiornika wodnego –
kaŜdego roku
„Kaczor”.
symbol planu UT/WS
Nieruchomość otaczają
grunty rolne rolników
indywidualnych.

