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Zarządzenie nr 23l20l8
Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20.03.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości łTkazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na pod iawie ań. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą<tzie gnrinnym (tj -Dz.U. z20l7 r. poz.l8'7!,ti:Dzu. z20l7 t. poz.2232
oruz z20l8 r. poz. l30.) oraz art. 35, ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U - z20I8 t. poz. |2|; zn: Dz.U. z20l8 r.
poz. 50.),

wójt Gminy cedry wielkie zarzqdza, co na Ępuje|

l

Przeznacza się do wydzieźawienia na tępują ę nięruchomości gruntowe z zasobu Gminy CeĘ Wielkie na czas oznaczony nię dłuższy niż 3 lata:

Lp. Obręb
Nr działki,

nr księgi wieczystej

powierzchnia

nieruchomości
do vłydzierżawienia

wha

Wysokość czynszu
dzlerżawnego

przedmiot

dzierżawy
okres trwania

umowy
Przeznaczenie w planie

miejscowym

l Giemlice
Działka nr 75,

GDlG/00070282l4 0,3600
3,28 dct pszenicy rocznie

(kwota w złotych 223,55 ń*) Rolniczyl od l 1.04.20l8r. Teren gruntów rolnych

2. Kiezmark Działkanr 6414
GDlG/00070282l4 0,0700

0,34 dct pszenicy rocznie
(kwota w złotych 2ż,93 zł*)

Rolnicryl od l 1.04.20l 8r. Teren gruntów rolnych

J. Kiezmark Cześó dzińkinr 6416
GDlG/0007028żl4 0,2247

1,08 dct pszenicy rocznie
(kwota w złotych 73,60 ń*) Rolniczyl od 1 1.04.20l8r. Teren gruntów rolnych

4. Kiezmark
Część działki nr 28812
GDlG/000452ż717

4,7600
15.20 dct pszenicy rocznie

(kwota w złotych 1037,25 ń*) Rolniczyl od l 1.04.20l8r. Teren gruntów rolnych

5. Kiezmark Częśó dzińki nr289 1,6500
8,99 dct pszenicy rocznie

(kwota w złotych 613,48 ń*)
Rolniczyl od l1.04.20l8r. Teren gruntów rolnych

6. Kiezmark Cześó dzińki nr 29112 1,6200
5,83 dct pszenicy rocznie

(kwota w złotych 397,84 zł*)
Rolniczyl od 1 1.04.2018r. Teren gruntów rolnych

7. Kiezmark Część działki nr 296 4,040
l9,93 dct pszenicy rocznie

(kwota w złoWch 1360.0ż ń*\ Rolniczyl od l 1.04.20l8r. Teren gruntów rolnych

*cz,ynsz dziefiAwny vłyrabny w ńwnowaności decytony psz nicy przyj mując do p.zelicz nia śr dnią cenę skupu pszenicy na podstlwie obwieszczenia Pfez sa Głównego
Urzędu statystycznego, o8ła zanych w Dzi nniku Ufzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" za okrcs Ńhocaly poprzedzający termin płainości zawarty w umowie.
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Ptzemacza się do wydzięrżawięnia naĘpując€ nieruchomości lokalowę z zasobu Gminy Cedry Wielkie na czas oznczony nię dhź§zy ńż 3 lata:

oznaczenie
nieruchomości

Adres Pow.
lokalu

przeznaczenie Opis lokalu Okres najmu
Wysokość

miesięcznych oplat
z tvtułu naimu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady
aktualizacji opłat

Cedry Wielkie
dz.nr 40/4

KW GDlG/00037243l6

Cedry Wielkie
ul. osadników

Wojskowych l l
ló,00 m'

Działalnośó
administracyjno-

biurowa

Lokal składający się z
jednego

pomieszczenia,
Wyposa,źony w

instalacje elekĘczną,

Czas omaczony
nle dłuższy niż

3 lata
156,1ó zł plus VAT

Do l0go
kazdego
miesiąca

Czynsz
waloryżowany

corocmie według
wskaźnika cen

towarów i usług
konsumpcyjnych

ogłoszonego przez
GUS

3

Wysokości czynszu dzięfżawnego za dzierż,awę nieruchomości wymienionej w l i 2 nie zawiera rłiysokofui po<latków i innych opłat zitęalych
z uĄrtkowaniem nieruchomości.

4

Wykaz nieruchomości określonych w li 2 zatządzeńa podlega w}vieszeniu na ol(r s 2l dni na tablicy ogłoszeń tj. od 20 marca 2018 l. do 10 kwietnia
2018 r. w siedzibie Urzędu Cminy Cedry Wielkie oraz opublikołaniu na oficjalnej stronie intemetowej uzędu (www.cedry-wielkie.p1).

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zryczajowo przyjęty.
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