ZARZADZENIE Nr 62/2018
WÓJTA GMINY KURÓW
dnia 4 września 2018 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów obejmujących nieruchomości mienia
komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia bezprzetargowego i w drodze
przetargu
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami),
- z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość mienia
komunalnego, położonego w Kurowie ul. Fabryczna / prawa strona gruntów Okręglice /,
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 496 kwatera 13 o powierzchni 2,87 ha
przeznaczoną do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości mienia
komunalnego położonego w Kurowie przy ul. Granicznej, oznaczonego w ewidencji gruntów
numerem 3513 / część działki przeznaczonej jako dojazd do posesji / o powierzchni 0,0045 ha
przeznaczoną do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, zawarty w załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. geodezji i gospodarki
nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 62/ 2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 4 września 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Nr działki

Położenie

1.

Powierzchnia
w ha

2.

Nr księgi
wieczystej

3.

496
kwatera nr 13
KURÓW
ul. Fabryczna
/ prawa strona
gruntów
Okręglice /
działka nr 496
kwatera 13

LU1P/00111
135/1

2,87

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
rocznego
czynszu w zł.

4.

5.

Grunty do
zagospodarowania
rolnego w celu
prowadzenia
działalności rolnej
z wyłączeniem
plantacji
wieloletnich

3 587,50
+ podatek rolny
w/g stawek
obowiązujących
na terenie
gminy

Termin
wniesienia opłaty

6.

Czynsz płatny
z góry do 31
marca każdego
roku. Podatek
rolny w czterech
ratach wg
wystawionego
nakazu
płatniczego

Zarządzenie wraz z
załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy
www.kurow@.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.kurow.bip.eu. na okres 21 dni
od 11 września 2018 r. do 2 października 2018 r., a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu
zamieszczona będzie jednorazowo w prasie lokalnej – Wspólnota Puławska.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 62/ 2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 4 września 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
PRZEZNACZONEGO DO BEZPRZETARGOWEGO WYDZIERŻAWIENIA

Nr działki
Położenie

Przeznaczenie w
planie
zagospodarowania

Cena wywoławcza
rocznego czynszu
w zł.

Termin wniesienia
zapłaty

2.

3.

4.

5.

3513
( część działki )

052 RP

22,50 zł.
+ VAT

0,0045 ha

Działka
przeznaczona jako
dojazd do posesji

Powierzchnia
w ha

1.

KURÓW
Ul. Graniczna

Czynsz płatny
z góry do 31 marca
każdego roku. Podatek
rolny w czterech ratach
wg wystawionego
nakazu płatniczego

Zarządzenie wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy
www.kurow@.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.kurow.bip.eu. na okres 21 dni
od 11 września 2018 r. do 2 października 2018 r., a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu
zamieszczone będzie jednorazowo w prasie lokalnej – Wspólnota Puławska.

