Zarządzenie Nr 67 / 2017
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych 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. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działkę położoną w obrębie
Grabówka, na czas dłuższy niż trzy lata z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu
dzierżawcy Panu Janowi Golis nieruchomość stanowiącą własność Gminy Budzyń
wyszczególnioną w załączniku 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
do Zarządzenia Nr 67 /2017
z dnia 13.07.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat

Lp.

Położenie gruntów

Numer działki

1.

Grabówka

63/2

Powierzchnia
w ha

2,0000 ha
w tym:
RIIIb – 0,3000 ha
RIVa – 0,4500 ha
RV – 1,0000 ha
LsIV – 0,0700 ha
LsV – 0,1800 ha

Przeznaczenie
- cel dzierżawy
użytkowanie
rolnicze

Wysokość
opłaty
dzierżawnej
q pszenicy

Okres dzierżawy

do dnia 31.08.2027 r.

7,77

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jest w dwóch ratach: za I półrocze do 30 września za II półrocze do 28 lutego
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS na każde półrocze roku kalendarzowego.
Budzyń, dnia 13.07.2017 r.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

