
Zarządzenie Nr 0050.73.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2013.594 t.j. z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy   z   dnia   21  sierpnia  1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 t.j. z późn. zm.), 

 

zarządzam, co następuje 

§ 1  

Przeznaczyć do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Nędza, które znajdują 

się w wykazie nieruchomości określonym w § 2. 

§ 2 

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Lp. 

 

OZNACZENIE TREŚĆ 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej GL1R/00020159/2, GL1R/00000588/2, Gl1R/00018624/6 

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru 

nieruchomości 

nieruchomości obrębu Babice: dz. 385/3, dz. 385/2, 686, 687, 685 

3. Powierzchnia nieruchomości dz. 385/3 – 0,7013 ha, dz. 385/2 – 0,5730 ha, 686 – 0,1875 ha, 687 – 

0,1769 ha, 685 – 0,2709 ha 

4. Opis nieruchomości dz. 385/3 - PsVI 218469, dz. 385/2 - Wsr 17837K 43411, 686 - Wsr 

2930K 920, 687 - PsVI 505K 1967Wsr 338, 685 - PsVI 

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym  

i sposób jej zagospodarowania 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenie 

rolniczym z zielenią nieurządzoną, wód powierzchniowych 

śródlądowych wraz z zielenią nieurządzoną, zieleni nieurządzonej, 

powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych, udokumentowanych 

złóż kruszywa naturalnego Babice II, górniczym Babice II, 

predysponowanym do wystąpienia ruchów masowych, korytarza 

ekologicznego, strefy technicznej od linii elektroenergetycznych, ujęć 

wody. 

Zagospodarowanie nieruchomości w kierunku lotnictwa sportowego. 

6. Termin zagospodarowania nieruchomości  nie dotyczy 

8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Czynsz roczny w wysokości 1.200,00 zł netto + należny podatek VAT. 

9. Termin wnoszenia opłat Czynsz roczny. 

10. Zasady aktualizacji opłat Nie podlega. 

11. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do 

oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie 

najem lub dzierżawę 

Dzierżawa - na czas nie dłuższy niż 8 lat. 

 
§ 3 

Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu 

gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce informacje urzędu/obwieszczenia, w 

prasie o zasięgu powiatowym oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

http://www.nedza.pl/

