ZARZĄDZENIE NR 384 /2014
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz
dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat.
Na podstawie 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 ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami ) oraz Uchwały Nr
XXIII/136/2008 Rady Gminy Walim z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania nieruchomości do
gminnego zasobu zarządzam co następuje :
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gminne
wymienione w wykazie Nr 12 /2014 z 31 lipca 2014 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres 21 dni od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 21 sierpnia 2014 roku.
§ 3. Informację o wywieszeniu w/w wykazu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Walimiu i w
Tygodniku DB oraz na stronie internetowej www.bip.walim.pl .
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Nieruchomości zostały przeznaczone do dalszej dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
w celu racjonalnego zagospodarowania.
Sporządziła: Marianna Gałkowska
Otrzymują:
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- Referat Organizacyjny
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Załącznik do Zarządzenia Nr 384 /2014
Wójta Gminy Walim
z dnia 31 lipca 2014 r.
Wykaz Nr 12 /2014 z dnia 31 lipca 2014 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do
wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Położenie
Lp

Numer Powierzchnia do
działki wydzierżawienia

Opis nieruchomości i sposób Wysokość czynszu Terminy
jej zagospodarowania
rocznie
wnoszenia
opłat

1.

Zagórze Śląskie

243/1

0,31 ha

Użytki rolne oznaczone
w ewidencji klaso użytkiem
pastwisko, przeznaczenie
rolnicze.

2.

Walim

581

68 m2

Użytek oznaczony Bp do
12 zł + 23%
czasowego
podatek VAT
zagospodarowania na ogródki
przydomowe
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0,66 kwintala żyta

do 15 maja
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