Zarządzenie Nr 113/03
Burmistrza Gostynia
z dnia 6 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Gostyniu
- Głogówku, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz
§ 9 Uchwały Nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 68, poz. 1298)
Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu, na cele rolne nieruchomość rolną
niezabudowaną, położoną w Gostyniu - Głogówku, 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 Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256. Informację
o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie
lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 113/03
Burmistrza Gostynia z dnia 6 sierpnia 2003 roku
WYKAZ
Nieruchomości gruntowej położonej w Gostyniu - Głogówku przeznaczonej do dzierżawy w
trybie przetargowym
nr ewidencyjny nieruchomości

Nieruchomość oznaczona jako działka
nr 730/8
Powierzchnia nieruchomości
0.76.22 ha
RIVa - 0.71.16 ha
RV - 0.05.06 ha
Nr księgi wieczystej
Właściciel: Gmina Gostyń
KW nr 20936
Położenie nieruchomości
Gostyń, Głogówko
Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana,
użytkowana rolniczo
Przeznaczenie w planie zagospodarowania W części pod zieleń urządzoną a w części pod
przestrzennego
zabudowę jednorodzinną
W
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
miasta Gostynia, położonego w rejonie ul.
Nad Kanią i ul. Wolności (Os. Głogówko)
teren przeznaczony jest w części pod tereny
komunikacji - drogi dojazdowe, a w części
pod uprawy rolne
Czynsz dzierżawny
1,76 q żyta + podatek rolny
Rodzaj zbycia
Dzierżawa na okres 2 lat
Grunt należy zagospodarować rolniczo.
Gmina Gostyń zastrzega sobie prawo
rozwiązania
umowy
dzierżawy
bez
wypowiedzenia w każdym czasie, w
przypadku gdy nieruchomość stanie się
niezbędna dla realizacji ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w
związku z realizacją zadań własnych gminy.
Wywieszono dnia 11.08.2003 r.
Zdjęto dnia 2 września 2003 r.
Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski
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