Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344/2018
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 05 stycznia 2018r
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę,
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ) zarządzam co następuje:
§1
1.Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę we wsi Wiela, obręb geodezyjny
Mieścisko, działka nr 661/13 o powierzchni 0,5900 ha,
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Ogłoszenie z wykazem zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez:
 wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mieścisko,
 w Biuletynie Informacji Publicznej : www.miescisko.bip.net.pl,
 na stronie internetowej www.miescisko.nowoczesnagmina.pl,
 w Głosie Wągrowieckim,
 na stronach: www.infopublikator.pl.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zasobów komunalnych Gminy Mieścisko.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 344/2018
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 05 stycznia 2018r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mieścisko
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. poz. 2147
z 2016r. / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę.
Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko
działka nr 661/13 o powierzchni 0,5900 ha,
Nieruchomość nie obciążona hipotecznie, stanowiąca własność gminy Mieścisko dla której księgę
wieczystą nr 44761 prowadzi Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
1. grunt rolny w klasie R VI – 0,5900 ha,
2. czynsz dzierżawny roczny za w/w nieruchomości wynosi 101,56 zł,
3. czynsz dzierżawny podlegać będzie rocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny stopy inflacji
według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. czynsz dzierżawny roczny płatny do 15 września każdego roku,
5. okres dzierżawy – do 5 lat,
6. nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej,
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę można
uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 9
lub telefonicznie pod nr tel. / 061 / 429 80 10 w. 30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę
wywieszony zostanie od dnia 10.01.2018r. do dnia 31.01.2018r.
Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

Mieścisko, dnia 10.01.2018r.

