ZARZĄDZENIE NR 355/2021
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 7 stycznia 2021 r.
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z
późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)
oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/189/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Wojewody Podlaskiego z
2012 r., poz. 1485) w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomość rolną, położoną w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczoną
numerem geodezyjnym 555 o powierzchni do dzierżawy 1,0029 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Burmistrz Wasilkowa
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Nr działki

Pow. w
ha

Nr KW

Położenie ulica

Przeznaczenie w
planie

Forma dzierżawy

Roczna
czynszu

stawka

555

1,0029

Bil B/00029305/5

Dąbrówki

brak planu

przetarg
nieograniczony

385 zł/ ha tj. 386
zł

643/1+934

1,0448

Bil B/00067414/0 Bil
B/00058373/4

Studzianki

brak planu

przetarg
nieograniczony

385 zł/ha tj. 402
zł

766+770+781/1+
783/1+794/1+860+
862/1+864/3+893

3,9722

BI1B/00058337/4 Bil
B/00067471/0

Studzianki

brak planu

przetarg
nieograniczony

385 zł/ ha tj.
1529 zł

818/15

2,5000

Bil B/00056614/2

Wasilków

obowiązuje
miejscowy
plan

przetarg
nieograniczony

385 zł/ ha tj. 962
zł

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174 /2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty
stanowiące mienie Gminy Wasilków.
Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku. Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń.
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wasilków, dnia 7 st ycznia 2021 r.

