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Wójta Gminy w Lipniku

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej

- część działki nr 75/2 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Lipnik

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym(Dz. U

z 2013 r., poz. 594 z póżniejszymi zmianami) art. 35 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami(Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje;

91.
1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Dzierżawcy

nieruchomość z przeznaczeniem pod lokalizację pod kiosk "RUCH" oznaczoną

ewidencyjnie, jako działka nr 75/2 połaźoną w Lipniku wymienioną w wykazie

stanowiącym załącznik nr 1.

2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1 podlega podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku na

okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się na stronie

internetowej Urzędu Gminy w Lipniku oraz prasie lokalnej tj. "Echo Dnia".

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy zawartej

pomiędzy Wydzierżawiającym a Dzierżawcą.

92.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lipniku

93.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WYKAZ

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 29/2015

Wójta Gminy w lipni ku

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Nieruchomości położonej w lipniku przeznaczonej do wydzierżawienia uwidocznionej

w Księdze Wieczystej nr 27523

lp. Nr. ew. Przeznaczenie w Powierzchnia do Wysokość Termin Cel wydzierżawienia
działki studium wydzierżawienia opłat z tytułu płatności

wrn' dzierżawy za czynszu
rok

1 75/2 Teren zabudowy część o 172,70 zł 31 Grunt pod lokalizację
usługowej powierzchni netto marca kiosk "RUCH" na okres 3

11 m' 212,42 zł każdego lat dla Dzierżawcy

z VAT 23% roku

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku na okres 21 dni

tj. od dnia 21.04.2015 r. do dnia 12.05.2015 r.
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