Zarządzenie nr 42/2013
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do

wydzierżawienia

położonych w obrębie ewidencyjnym:
- Kluczewsko dz. nr 209 o pow. 0,06 ha (część działki)
- Rączki dz. nr 335/3 o pow. 0,2619 ha (część działki)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651
ze zm.). zarządza się co następuje:

§

I . Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości

stanowiące własność

Gminy

Kluczewsko, położone w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko i Rączki opisane w
wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § I podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy

w

Kluczewsku

w

okresie 21

dni

tj. od

dnia 04

listopada

2013

r.

do dnia 25 listopada 2013 r.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości
w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2013
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 29 października 2013 r.

Wójt Gminy Kluczewsko
171. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

1. Kluczewsko
1) Działka oznaczona nr 209 o pow. 0.06 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko
przy ul.Kościelnej będąca w samoistnym posiadaniu Gminy Kluczewsko (część działki).
2) Okres dzierżawy - 3 lata
3) Cel dzierżawy- ustawienie kontenera na odzież używaną.
4) Wysokość czynszu dzierżawnego: 10 zł miesięcznie od 1 kontenera plus podatek V A T w
wysokości 23% (Czynsz roczny 147.60 zł brutto od jednego kontenera)
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Czynsz za
2013 rok płatny jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Wysokość czynszu wzrasta o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów

i usług

konsumpcyjnych.

2. Rączki
1) Działka oznaczona nr 335/3 o pow. 0.2619 ha położona w obrębie ewidencyjnym Rączki
(Decyzja GKN.IV.6016/8/06 i IG.IV 7723-111-4/07)
2) Okres dzierżawy - 3 lata
3) Cel dzierżawy- ustawienie kontenera na odzież używaną.
4) Wysokość czynszu dzierżawnego: 10 zł miesięcznie od 1 kontenera plus podatek V A T w
wysokości 23% (Czynsz roczny 147.60 zł brutto od jednego kontenera)
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Czynsz za
2013 rok płatny jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Wysokość czynszu wzrasta o średnioroczny wskaźnik
konsumpcyjnych.

wzrostu cen towarów

i usług

