Zarządzenie Nr 1035 / 2015
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
działki nr 24 położonej w obrębie Nowe Brzeźno, na czas dłuższy niż trzy lata
z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu
dzierżawcy Panu Andrzejowi Dudziak nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń
wyszczególnioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Budzyniu na okres
21 dni.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Rolnictwa.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1035 /2015
z dnia 21.05.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat

Lp.

1.

Położenie gruntów

Nowe Brzeźno

Numer
działki

Powierzchnia
Ogółem: 1,4100 ha

24

w tym: RVI – 0,9300 ha
Lz-R VI – 0,4800 ha

Przeznaczenie
- cel dzierżawy

Wysokość
rocznej opłaty
dzierżawnej
q pszenicy

Okres dzierżawy

użytkowanie
rolnicze

-

10 lat

Opłata dzierżawna – grunty orne klasy VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione klasy VI zwolnione są z opłat czynszowych.
Budzyń, dnia 21.05.2015 r.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

