
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.322.2016
Wójta Gminy Wilków
z dnia 29 września 2016 r.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r.
poz. 1774 z póź.zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie
gminne przeznaczonej do dzierżawy:

Położenie nieruchomości Wilków

Numer działki/
Powierzchnia

część
nr 131/20

0,0200

Właściciel / księga
wieczysta

Gmina Wilków KW OP1U/00051023/9

Przeznaczenie
W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny zabudowy mieszanej:
zagrodowej, jednorodzinnej, usług dla rolnictwa i obsługi ludności.

Wysokość czynszu
dzierżawnego

Równowartość 0,2 q pszenicy/rocznie według ceny ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, płatny

do 30 września każdego roku.

Forma przekazania obiektu Dzierżawa przeznaczona na zagospodarowanie nieruchomości przyległej.

Istniejące obiekty
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca byłą drogę w terenie zabudowy
mieszkaniowej, wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla właściciela nieruchomości przyległej.
Wykaz zostaje ogłoszony na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia
29.09.2016 r. do dnia 20.10.2016 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wilkowie, wejście B, pokój nr 3, tel.77 4195514.
Ww. wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w sołectwie,
na stronie internetowej, oraz w informatorze gminnym.

Wilków, 29.09.2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.322.2016
Wójta Gminy Wilków
z dnia 29 września 2016 r.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r.
poz. 1774 z póź.zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie
gminne przeznaczonej do dzierżawy:

Położenie nieruchomości Bukowie

Numer działki/
Powierzchnia

nr 324/5 0,2600

Właściciel / księga wieczysta Gmina Wilków KW OP1U/00051774/8

Przeznaczenie Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość czynszu
dzierżawnego

Równowartość 1,43 q pszenicy/rocznie według ceny ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego płatny

do 30 września każdego roku.

Forma przekazania obiektu Dzierżawa przeznaczona na cel rolny.

Istniejące obiekty
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren na poszerzenie cmentarza
komunalnego, wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla użytkownika nieruchomości przyległej.
Wykaz zostaje ogłoszony na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia
29.09.2016 r. do dnia 20.10.2016 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wilkowie, wejście B, pokój nr 3, tel.77 4195514.
Ww. wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w sołectwie,
na stronie internetowej, oraz w informatorze gminnym.

Wilków, 29.09.2016 r.
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