Zarządzenie Nr 80 /2013
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 18 listopad 2013r
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na cele rolnicze na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 35 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z uchwałą
Rady Gminy Chorkówka Nr XVII/104/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2008r.
Nr 40,poz.1063) ze zm.
Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:
§1
1.Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata,
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach:
-Bóbrka – działka nr ewidencyjny 984/5,
-Szczepańcowa – działki o nr ewidencyjnych 460 oraz 941,
-Świerzowa Polska- 1131, 593, 1138, 1140
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
§2
Wykazy, o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce i na stronie internetowej urzędu oraz opublikowaniu
w lokalnej prasie, a także upublicznione zostaną w zwyczajowo przyjęty sposób
w miejscowości na terenie której objęta wykazem nieruchomość jest położona.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2013 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 18 listopada 2013r.
L Oznaczenie nieruchomości
p.

Nr ewidencyjny oraz nr
KW

Powierzch
nia
( ha)

Sposób zagospodarowania

Użytek

Tryb zbycia

Wysokość czynszu

oraz
termin zagospodarowania.

1.

Bóbrka

984/5
KS1K/0006507/3

0,59
Zgodny z przeznaczeniem

R IV a 0,35
R IV b 0,20

2

Szczepańcowa

460

0,14

Zgodny z przeznaczeniem

R IV b

KS1K/00064654/8
941

0,11
Zgodny z przeznaczeniem

R IV b

KS1K/00030849/5
3

Świerzowa Polska

1131
593
1138
1140

0,11
0,06
0,07
0,06

Zgodny z przeznaczeniem

RV
RV
R V 0,04 RIV b 0,03
Ł IV 0,06

Oddanie do dzierżawy
200 zł/ 1 ha
na cele rolnicze, w
formie
zgodnie z treścią
bezprzetargowej na
Zarządzenia Nr 92/12
okres powyżej 3 lat( po
Wójta Gminy
uprzednio zawartej
Chorkówka
umowie)
z dnia
31 grudnia 2012r.

KS1K/000646557/9

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj od dnia 18 listopada 2013r. do dnia 9 grudnia 2013r.

