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w sPrawie ogłoszenia wYkazu nieruchomości rolnej przeznaczonej
do dzierżawy

Na Podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj, Dz,U, z20l9 r., Poz.5O6 zPÓźn, an.), art.35ust. l i2 ustawy zdnia
2lsierpnia l99,t t. ogospodarce
{:_ryqPll§ciami(tj.P"Y.z.20l8r.,poz.2204zpóżn.zm.)oraz wwykonaniuUchwĄnaayńe3stiejŃr
Xxllll8gllz zdnia 26.kwietnia 2012i. @z. Urz.-Wojewoóy podlaskiego z20l2t., poz.l485) wsprawie
okreŚlenia_zasad nabYcia,_zbycia i obciążania nierucłromóścigruntowy
ch orazich wydzierżawiania lub najmu

na okres dłaższyniżtrzy lata, zaruądzam co następuje:

§ 1, Przeznaczam do wYdzieftawienia nieruchomości rolne, położone w obrębie Wasilków gm. Wasilków,
oznaczone numerami geodezYjnYmi 1154/1, il58l/2 ołącznej pówierzchni 2,7383
ha,

stanowiącymzałącznikdoniniejszegozarządzenia.

wymienńne wwykazió

§ 2, WYkaz, o który1
Tow1 w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w prasie lokahój i na stronie intemetowej
www.bip.ńasilkow.pl.
§ 3, WYkonanie Zarządzenia Powierza się Kierownikowi Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.
§ 4. Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Adrian Łuckiewicz

l3 1-5358E95F383 l. Podpisany

Załącznik do Zarządzenia Nr487zol g
Burmistza Wasilkowa z dnia 3.,ll,. 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
rolnych przeznaczonych do dzierzawy

Burmistz wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości
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powyŹ9ze_j njeruchomoŚci zastosowanie ma Zaządzenie Nr 17412019 Burmistrza
Wasilkowa
dnia
listoPada 2019 r., w sPrawie stawek czynszu dziezarilnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy
Wasilków.
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jest zamieszcz.9nY na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www,bio,wasilkow,ol
W*. *y!'9=
Uzędu Miejskiego w Wasilkowie.
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tablicy ogłoszeń

