ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021
WÓJTA GMINY NĘDZA
z dnia 3 lutego 2021 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.2018.994 j.t.
ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.) oraz Uchwały Nr IX-60-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza
ZARZĄDZAM
§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nędza położoną w Babicach, dla
której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgi wieczyste KW GL1R/00000588/2 dla działki o nr 686, KW
GL1R/00020159/2 dla działek o nr 690, 693, 695, 696, 687, 689, 698, 770, 771, 772, 767, 769, 385/2, KW
GL1R/00038825/1 dla działek 768, 691, KW GL1R/00018624/6 dla działek 694/1, 694/2, 697,692, KW
GL1R/00019893/9 dla działek 162, 204, 205, 206, 207, 714, KW GL1R/00020997/8 dla działek 203, 133/1,
156/1, 160, 716/1, 158/,4, 158/5 a która stanowi działki wymienione w §2.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
OZNACZENIE
Oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości:
Opis nieruchomości:
Przeznaczenie nieruchomości w
planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania:
Termin zagospodarowania
nieruchomości:
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Termin wnoszenia opłat:
Zasady aktualizacji opłat:
Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w
użytkowanie wieczyste,
użytkowanie najem lub dzierżawę:

TREŚĆ
dz. 686 o pow. 0,3899 ha, dz. 687 o pow. 0,0821 ha, dz. 689 o pow. 0,3185 ha, dz.
690 o pow. 0,4007 ha, dz. 691 o pow. 0,3934 ha, dz. 692 o pow. 0,3860 ha, dz.
693 o pow. 0,4799 ha, dz. 694/1 o pow. 0,2256 ha, dz. 694/2 o pow. 0,2301 ha, dz.
695 o pow. 0,4023 ha, dz. 696 o pow. 0,4901 ha, dz. 697 o pow. 0,5443 ha, dz.
698 o pow. 0,5844 ha, dz. 714 o pow. 1,0302 ha, dz. 716/1 o pow. 0,4881 ha, dz.
767 o pow. 0,6488 ha, dz. 768 o pow. 0,1676ha, dz. 769 o pow. 0,4291 ha, dz. 770
o pow. 0,2057 ha, dz. 771 o pow. 0,2000 ha, dz. 772 o pow. 0,02312 ha, dz.133/1
o pow.0,2400 ha, dz. 156/1 o pow. 0,0600, dz. 158/4 o pow. 0,0643 dz. 158/5 o
pow. 1,0291 ha, dz. 160 o pow. 1,6299 ha, dz. 162 o pow. 4,6900 ha, dz. 203 o
pow. 1,4500 ha, dz. 204 o pow. 0,9260 ha, dz. 205 o pow. 0,9250 ha, dz. 206 o
pow. 0,4616 ha, dz. 207 o pow. 0,7694 ha, dz. 385/2 o pow. 2,0201 ha,
GL1R/00000588/2, GL1R/00020159/2, GL1R/00038825/1, GL1R/00018624/6,
GL1R/00019893/9, GL1R/00020997/8
22,5934. ha
Nieruchomość położona w Babicach. Zagospodarowana w kierunku wodnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w
terenie: wód powierzchniowych śródlądowych wraz z zielenią nieurządzoną,
terenie zieleni nieurządzonej.
Nieruchomość jest już zagospodarowana w kierunku wodnym.
Czynsz roczny wynoszący 1200 zł
Czynsz dzierżawny płatny rocznie.
brak
Dzierżawa - na czas nie dłuższy niż 10 lat na rzecz Stowarzyszenia Wędkarstwa
Sportowego „Babiczok”.

§ 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 wykaz
nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami i geodezji.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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