ZARZĄDZENIE NR 72/2011
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomościami ( Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ).
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na okres lat trzech nieruchomości wymienione w wykazie Nr 12/2011
z 25.08.2011 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 od 25.08.2011 r. do 16.09. 2011 r.
§ 3. Informację o wywieszeniu w/w wykazu zamieszcza się w Tygodniku Wałbrzyskim, na stronie internetowej
wwww.bip.walim.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Walimiu i w Zagórzu Śląskim .
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wykaz Nr 12/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres lat trzech .

Lp Forma
zbycia

Numer KW

Położenie
Numer
nieruchomości ewidencyjny
numer obrębu

Powierzchnia
działki udział

1 Dzierżawa
SW1W/000 73
w trybie
363/1
bezprzetargowy
m

Walim Nr
obrębu 0009

93 m2

2. Dzierżawa
SW1W/000
w trybie
75183/1
przetargu
ustnego
nieograniczone
go.

Zagórze Śląskie część działki nr 21,93 m2
ul. Główna Nr 366/2
obrębu 0010

405/25

Opis
Przeznaczenie
nieruchomości nieruchomości
i sposób jej
zagospodarow
ania
Działka
W planie
częściowo jest zagospodarowa
zabudowana
nia
budynkiem
przestrzennego
gospodarczym działka
o pow. 18
oznaczona jest
m2 stanowiący jako teren
m odrębny od
zabudowy
gruntu
mieszkaniowej
przedmiot
jednorodzinnej.
własności
Sposób
dzierżawcy
zagospodarowa
oraz w części
nia : ogródek
o pow. 75
przydomowy .
m2 jest
użytkowana
jako ogródek
przydomowy.
Przedmiotem
W planie
dzierżawy jest zagospodarowa
nieruchomość nia
zabudowana
przestrzennego
garażem o pow. działka
użytkowej
oznaczona jest
21,93
jako teren
m2 przeznaczon zabudowy
ym do
mieszkaniowej
remontu.
wielorodzinnej
i usługowej.
Sposób
zagospodarowa
nia : garaż .

Wysokość
czynszu
dzierżawnego

Czynsz : pod
budynkiem
2,00 zł, za
1 m2 + 23%
VAT ogródek
przydomowy
0,10 zł. za
1 m2 + 23 %
VAT Czynsz
roczny płatny
do 15 maja
każdego roku.

Stawka czynszu
do przetargu :
4,24 zł. za
1 m2 + 23 %
podatek VAT.
Czynsz
miesięczny
płatny do 10
każdego
miesiąca.

z up. Wójta Gminy Walim
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
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