Zarządzenie Nr 69/2011
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVII/104/08 Rady Gminy
Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:
§1
Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka przeznaczonych
do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Wykaz obejmuje
nieruchomości gruntowe położone w miejscowościach:
1. Bóbrka
- działki o nr nr ewidencyjnych 486/1, 480/1, 476/3, 467.
2. Chorkówka - działka o nr ewidencyjnym 701.
3. Draganowa - działka o nr ewidencyjnym 1991.
4. Machnówka - działka o nr ewidencyjnym 76.

§2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości na terenie,
której objęte wykazem nieruchomości są położone, w prasie lokalnej (Nowiny),
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem
do użytkowania rolniczego.*
Sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010r. Nr 102, poz 651 ze zm.)
Lp.

Miejsce położenia nieruchomości
i oznaczenie KW

Oznaczenie zgodnie z
ewidencją gruntów

Powierzchnia

Oznaczenie
użytku.

Przeznaczenie
nieruchomości.

Wysokość czynszu

Sposób jej
zagospodarowania
1

486/1

0,08

RV

( z łącznej powierzchni
0,11 ha)

480/1
2

0,09

PsIV 0,01

Bóbrka
476/3

0,12

KS1K/100635
3
467

4

RIV a 0,08

0,14

RIV a 0,06
ŁIV

0,04

PsIV

0,02

RIVa

0,12

PsIV

0,02

Użytkowanie

Stawka czynszu;

na cele rolnicze.

150 zł/ 1 ha

1

Chorkówka

701

0,29

1

Machnówka

76

0,27

Ł IV

R IVa 0,20
PsV

0,07

KS1K/00064779/0

1

Draganowa

1991

0,09

Ps IV

KS1K/00079828/7

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2011r., do dnia 7 grudnia 2011r.

*Załącznik do Zarządzenia nr 69/2011 z dnia 16 listopada 2011r.

