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Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 marca 2018 r.
w spnrwie podania do publicznej wiadomo ci wykazu nieruchomości pIzeznaczonych do oddania w dzierż,awę

Na pod tawie ań. 30 u t. 2 pkt 3 ustawy z dniia 8 marca 1990I. o sarnorządzie gminn}m (tj. Dz,U. z20l7 t.poz.1875 iwz.2232 oru,z20l8 r.pz.
l30) oraz ań. 35, u tawy z dnia 2l sierpnia l97r. o gospodarce nienrchomościami (tj. Dz, U. z 2018 r. poz l2l i poz. 50),

wóit Gminy ccdry wiGlkie zrrzłdzi, co n.sĘpujc|

Ptnznacza ię do vłydzięrżawięnia Da Ępując nieruchomości guntowe z zasobu Gminy Cedry Wielkie na czas ozrraczony nie dhźszy niż 3 lda:

Lp. Obręb
Nr działki,

nr księgi wieczystej

powierzchnia

nieruchomości
do wydzierżawienia

wha

Wysokość czynszu
dzierżawnego

przedmiot

dzierżaw
okres trwania

umoWy
Ptzemaczenie w planie

miejscowym

l Giemlice
Dzińkanr 75,

GDIG/o0o7028214
0,3600

3,28 dct pszenicy rocznie
(kwota w złotych 223,55 ń*) Rolniczy od 01.06.20l8r.

Tereny upraw polowych
Tereny zabudowy

mieszkaniowej
iednorodzinnei i zaerodowei

2. Kieznark Dziakanr 6414
GDlGl0007028214

0,0700
0,34 dct pszenicy rocznie

(kwota w źotych 22,93 ń*) Rolniczy od 01.06.20l8r.
Tereny zabudowy

mieszkaniowej

J. kiezrnark
Czpść działkinr 6416
GDlG/00o,1028214

0,224,I
1,08 dct pszenicy rocznie

(kwota w złotych 73,60 ń*\ Rolniczy od 01.06.20l8r,
Tereny zabudowy

mieszkaniowej

4. Kiezmark
Cąść działkinr 28812

GDIG/00045227l7 4,7600
l5,20 dct pszenicy rocmie

(kwota w złotych 1037,25 zł*)
Rolniczy od l3.04.20l8r.

Tereny gruntów
rolnych/zieleni ekologiczrej

Kiezmark
Część działki nr 289
GDlGl00045227l7 1,6500

8,99 dct pszenicy roczrie
(kwota w złoĘch 613,48 zł*)

Rolniczy od 13.04.2018r.
Tereny gruntów

rolnycVzieleni ekologicznej

6. kieanrark Czpść działkinr 29tl2
GD|G/0oo45227/7

1,6200
5,83 dct pszenicy roczrie

(kwota w złotych 397,84 zł*)
Rolniczy od l3.04.20l8r.

Tereny gruntów
rolnych/zieleni ekologiczlej

1. Kiezmark
Cąść dziakirlr296
GDIG/00045227/7

4,040
19,93 dct pszenicy rocmie

(kwota w złoWch 1360,02 ń*\ Rolniczy od l3.04.20l8r,
Tereny gruntów

rolnych/zieleni ekolosicmei

'cTyĄsz dzioIb|'+1y \łyfażony w ńwnowardci decytony Fzenicy przyjmując do przeliczenis śtt&ią c nę kupu p6zenĘ na podstewie obwiesżcżonia Pręze a Głównąo
Urzędu statystycanego, ogh zsttych w Dziendhr Urzędowyn Rz zpospolĘ Polskiej 

"Monitor 
Pol ki" za o&re ŃŁoczly pop.zedzający tetmin płahości zawarty w umowie.
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Przeznacza się do wydzierżawierria naĘpującą nieruchomość z zasobu Gminy cedry wielkie na czas oznaczony nię dhź§żf niż 3 lata:

Wysokości czynszu dzierżavłne go za dzierżaw ę nieruchomośc i
z użytkow ani em ni eruchomośc i.

w 1 i 2 nie zawięra wysokości podatków i innych opłat związanych

4

Wykaz nieruchomości okeślonych w 1i 2 urzĄzeńa podlega wywieveniu na okes 2l dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cedry
Wielkie oraz opublikowaniu na oficjalnej saonie inlemetowej wzędu (ł"łłrł.cedry_wielkie.pl).

5

Traci moc Zarządzeńe nr 2312018 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20
nieruchom ości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

6

Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwczajowo przyjęty.

marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
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wymienionej

Lp. Obręb
Nr działki,

nr księgi wieczystej

powierzchnia

nieruchomości
do wydzierżawienia

wha

Wysokość czynszl)
dzierżawnego

przedmiot

dzierżawy
okres trwania

umowy
Przeutaczenie w planie

miejscowym

l Cedry
Wielkie

Część działkinr 4014
KW GDlG/00037243/6 3,0267

1604 ń
plus23oń VAT mc

Parking pod auta
ciężarowe wraz z

lokalem użytkowym
o pow. 16,00 m2

od 0l .06.20l 8r.

Zabudowa produkcyjna,
magaz1ny i składy, obsfuga
rolnictwa, usługi różne z

zakresu handlu- teren
wielofunkcvinv
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