Załącznik do Zarządzenia nr 321/2022
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 12 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ
DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW:

Lp.

Nr działki,
obręb,

Pow.
działki

486,
obręb Ławsk

Dział III i
IV
brak wpisów

1,9916
ha

LM1G/0002
4785/5
83/7, 83/8,
83/11 obręb
Nieciki

Dział III
i IV
brak wpisów

Opis
nieruchomości

Nieruchomość
niezabudowana,
położona w
obszarze upraw
polowych

LM1G/0001
9959/8

1.

2.

nr księgi
wieczystej

0,7117
ha

Nieruchomość
niezabudowana,
położona w na
obrzeżach wsi
w sąsiedztwie
upraw
polowych,
budynku szkoły
i zabudowy
mieszkaniowej

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie
został opracowany
plan
zagospodarowania
przestrzennego, nie
wydawano decyzji
o warunkach
zabudowy
i zagospodarowania
terenu lub decyzji
o lokalizacji celu
publicznego;
wg operatu ewidencji
gruntów działka
oznaczona jako
W-PsIV, N, RV, PsIV,
RIVa, RIVb;

Dla nieruchomości nie
został opracowany
plan
zagospodarowania
przestrzennego, nie
wydawano decyzji o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania
terenu lub decyzji
o lokalizacji celu
publicznego;
wg operatu ewidencji
gruntów działki
oznaczone są jako
RV;

Informacje o
przeznaczeniu do
zbycia lub oddania
w użytkowanie,
najem, dzierżawę
lub użyczenie;
termin
zagospodarowania

Nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy w
trybie
bezprzetargowym
Ciągłość
zagospodarowania

Nieruchomość
zostanie
wydzierżawiona
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy w
trybie
bezprzetargowym
Ciągłość
zagospodarowania

Okres
dzierża
wy

Wysokość opłat z
tytułu dzierżawy

Termin
wnoszenia
opłat

3 lata

3 328,33 zł rocznie
(zasada aktualizacji
opłat raz w roku o
prognozowany
średnioroczny
wskaźnik cen
towarów i usług
konsumpcyjnych)

Czynsz
dzierżawny
płatny do
31 marca
każdego roku

3 lata

117,76 zł rocznie
(zasada aktualizacji
opłat raz w roku o
prognozowany
średnioroczny
wskaźnik cen
towarów i usług
konsumpcyjnych)

Czynsz
dzierżawny
płatny do 31
marca
każdego roku

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 15.09.2022 r. do 6.10.2022 r., na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz, na tablicach ogłoszeń sołectw Ławsk i Nieciki oraz zamieszcza
się go na stronie internetowej i BIP urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do
publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje o przedmiocie zbytu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz,
Plac Rzędziana 8, pokój Nr 10 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.18.

