
ZARZADZENIE Nr 71 /2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 22 ma ja 2013 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierzawy
w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)
oraz na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 Uchwafy Nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej wChorzelach z
dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie okreslenia zasad wydzierzawiania i wynajmowania
nieruchomosci gruntowych i lokali na okres dluzszy niz 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r.,
poz. 7129),zarzadza co nastepuje :

§1-

Przeznacza sie do dzierzawy w drodze bezprzetargowej nieruchomosc gruntow^
wymienion^ wwykazie stanowiacym zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2.

Wykaz o ktorym mowa w§ 1zarzadzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeh w
siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosinskiego 1przez okres 21 dni w
dniach 22.05.2013 - 12.06.2013 roku. Informacje o jego wywieszeniu podaje sie do
publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach.

§3.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik do zarzadzenia Nr 71 /2013r.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

z dnia 22 ma]a 2013 r.

WYKAZ

nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierzawy w drodze
bezprzetargowej

Lp.
Nr dzialki

Potozenie

Powierzchnia

dzialki

(ha)

Opis
nieruchomosci

Wysokosc
czynszu

dzierzawnego

Nr ksiegi
wieczyst

ej

Terrain

oplat
Okres

zawarcia

umowy

Sposob
zagospodar

owania

1.

33

Nowa Wies

k/Duczymina
0,6700

nieruchomosc

gruntowa 469,00zl/rok
KW

OS1P/00

017463/7

do 31 lipca
kazdego

roku

na okres

pieciu lat
nacel

rolniczy


