
wó.lr GMINy cEDRy WIELKIE
83-020 Cedry nrielkie
ul. M. Płażyńskiego 16 Zarządzenie nr 73l2al8

Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 lipca 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rykazu nieruchomości przrznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie 8ń 30 u L 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzię ernilnym (tj. Dz, U. z20l8 r. pz.994;zn: Dz. U. z 20l8 r, poz. t000)
oraz ań. 35, ustawy z tlnia 21 sicrpnia l997r. o gospodarce nieruchomośńafii (tj. Dz, U. z2018 r. poz.lż!; 7l.rl,| 2018 l. poz. 50, poz. 650 i poz. 1000),

Wójt Gniny Cedry Wiolkie zrrządza, co nrrtępujc:

1

Przearacza się do ły&ierż2więnia na tępujące nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Cedry więlkię Da cza oznaczony nie dłuższy nż 3 lata:

Lp. Obręb
Nr działki

nr księgi wieczystej

powierzchnia
nieruchomości do
wydzierźawienia

tha]

Wysokość ozynszu
dzierżawnego

Przedmiot dzierżawy
okres trwania

umowy
Przęznaczęnię w planie miejscowym

l Błotnik Działka t25l6
KW GDlG/00047388l7 0.5658

4,9l dt* pszenicy
rocznie

Działalność rolnicza Od 31.08.20l8r.

RP - Tereny upraw po|owych
0lMN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ząrodowej
kul - Droea powiatowa lokalna

2 Błotnik Działka l25l7
KW GDlG/00047388l7 0, l 584

1,36 dt* pszenicy
rocznie Działalność rolnicza Od 31.08.2018r.

RP - Tereny upraw polowych
0lMN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej
KUl - Droga powiatowa lokalna

J Błotnik Działka l25l8
KW GDtG/00047388l7

|.0084 8,44 dt* pszenicy
rocznie Działalność rolnicza Od 31.08.2018r.

RP - Tereny upraw polowych
08UC - Tereny usług komercyjnych
0lMN - Tereny zabudowy mieszkaniowej
iędnorodzinnęi i zagrodowei

4 Cedry Wielkie Działka 356
KW GDIG/00049563l2 0.4800

4,03 dt* pszenicy
rocznie

Działalność rolnicza Od 31.08.20l8r.
R - Tereny gruntów rolnych
l4.WlZE - Tereny wód otwartych l zięlęni
ekolosicznei

5 Cedry Wielkie
Działka 392

KW GDlG/00049563l2 0.3800
3,19 dt* pszenicy

rocznie
Działalnośó rolnicza Od 3l .08.2018r.

R - Tereny gruntów rolnych
l4.WlZE - Tereny wód otwartych l zieleni
ekolopicmei

6 Kiezmark Dzialka257ll
KW GDlG/00097085/8

0.9200 6,62 dt* pszenicy
rocznie

Działalność rolnicza Od 31.08.2018r.
l 3.M-Tereny zabudowy mieszkaniowej
l 4.ZS-Tereny zieleni sportowei

7 Koszwały Dziall<a28215
KW GDlG/00l945l0/8 0.804l 5,29 dt* pszenicy

rocznie
Działalność rolnicza Od 3 1.08.2018r. R - Tereny gruntów rolnych

8 Trzcinisko Dzialka l22l1
KW GDlG/00045804l6 4,0200 16,24 dt* pszenicy

rocznie
Działalność roInicza Od 31.08.20l8r.

RP - Tereny upraw polowych
ZI - Tereny zieleni ochronnei (pasy wiatrochronne)



Lp. Obręb
Nr działki

nr księgi wieczysĘ

powierzchnia
nieruchomości do
wydzierżawienia

Ihal

Wysokość czynszu
dzierżawnego

Przedmiot dzierżawy
okres trwania

umowy
Przęznaczęnie w planie miejscowym

9 Trzcinisko Działl<a l29l2
KW GDlG/00045804l6

1,7550
ó,55 dt* pszenicy

rocznie Działalność rolnicza Od 31.08.2018r,
RP - Tereny upraw polowych
ZI - T ęr ęny zięleni ochronnęi (pasy wi atrochronne)

l0 Trzcinisko Działkal44l4
KW GDlG/00045804/6 0,8400

2,69 dt* pszenicy
rocznie Działalność rolnicza Od 31.08.2018r. RP - Tereny upraw polowych

ll stanisławowo
Działka 60

KW GDlG/000460l8/6 0. t000 45 zł/rok Ogródek przydomowy
Rekreacia Od 20.08.20l8r.

MN - Zabudowa mieszkaniową jednorodzinna
i zagrodowa

*crynsz dzierźawny wyraźony w ńwnowartości decylony p zenicy przyjmując do prżeliczenia ś.ednią c nę skupu Fzenicy na pod tawie obwi zczenie Pr z sa Główn go Urzędu
statystycznego, ogłaszanych w Dziennikt Urzędowym RzeczpospolĘ Polskiej ,,I\donitor Pobki" za okr s półoczly poprzedzljący tormin płatności zrvlarty w umowie.

2

Wpokość czyrszu dżrer'?au]rcgo za dzierbwę nieruchomości wynienionych w l nie zawiera podąlków i innych oŃt zviqanych
z uży&owaniem nieruchomości.

3

Wykaz nieruchomości określonych w l zaz$zeńapodlega wywieveniu na okres 2l dni na tabli y ogloszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie
oraz opublikorł,aniu na oficjalnej shoni int rnetowej urzędu (trłrł,.cedry-wielkie.pl).

4

Zaruądzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia w sposób 
^lvyczajowo 

przyjęty.

2


