ZARZĄDZENIE Nr 552/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 08 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonej na terenie gminy
Syców.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 1 pkt 1
Uchwały nr XXV / 166 / 04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego nr 185 z dnia 01 października 2004 r. poz. 2991 ze zm.), zarządzam co
następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomość gruntową położoną na
terenie gminy Syców opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy na okres 21 dni.
2. Informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.sycow.pl.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dariusz Maniak

Sporządziła:
Karolina Byra-Kucharzak

Załącznik 1
do zarządzenia nr 522/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 08 czerwca 2021 r.
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonej na terenie
gminy Syców
Lp Nr
AM Powierzchnia. KW
Położenie Cel umowy
Okres
Wysokość
Uwagi
działki
dzierżawy
Umowy czynszu
1

2

1.

64/4

3
1

4

5

7600 m2

60461/1

6
Gaszowice

7
dzierżawa rolna

8
do 3 lat

9
Czynsz roczny tj. 310,20 zł
za 1 ha

10
Czynsz aktualizowany
corocznie wg GUS
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