Stawiguda, dnia 9 listopada 2016r.
GN.6845.29.2016.TB
WYKAZ
nieruchomo ci przeznaczonej do dzier awy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomo ci wykaz
nieruchomo ci, b cej w asno ci Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzier awy na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomo ci przyleg ej
Dzia ka po ona jest w miejscowo ci Miodówko, gmina Stawiguda
1. Oznaczenie przedmiotu dzier awy: cz
dzia ki oznaczonej nr ewidencyjnym 73/8, dla której
za ona jest ksi ga wieczysta OL1O/00048597/8.
2. Powierzchnia przedmiotu dzier awy: 210m2
3. Opis przedmiotu dzier awy: cz
dzia ki gruntu niezabudowana przylegaj ca do posesji nr 32,
po ona w centrum miejscowo ci Miodówko, przy drodze gminnej nr ewid. 148/4. Na dzia ce nr
73/8 zlokalizowana jest przepompownia cieków. Zgodnie z ewidencj gruntów dzia ka stanowi
grunty zabudowane i zurbanizowane.
4. Przeznaczenie nieruchomo ci i sposób jej zagospodarowania: - teren cz ci dzia ki
przeznaczony do dzier awy wykorzystany b dzie jako parking, celem poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomo ci przyleg ej. Dzia ka przeznaczona do dzier awy nie jest obj ta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. Natomiast zgodnie ze
Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda
po ona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej i us ugowej o niskiej intensywno ci.
5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy dzier awy.
6. Wysoko op at z tytu u dzier awy: czynsz dzier awny za grunty wydzier awione na cele inne:
0,54z za 1 m2 w stosunku rocznym, zgodnie z obowi zuj cym Zarz dzeniem Nr 5/2009 Wójta
Gminy Stawiguda z dnia 26.01.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
dzier awnego za grunty wydzier awione na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, handlowe,
us ugowe, rzemie lnicze i inne.
7. Termin wnoszenia op at: rocznie
8. Zasady aktualizacji op aty: Wydzier awiaj cy zastrzega sobie prawo jednostronnego
podwy szenia wysoko ci wskazanej wy ej stawki czynszu dzier awnego w oparciu o Zarz dzenie
Wójta Gminy Stawiguda.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na 21 dni tj. od dnia: 15.11.2016r. do dnia 7.12.2016r na
tablicy og osze w siedzibie Urz du Gminy Stawiguda i w so ectwie Miodówko oraz dost pny jest na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem w http://bip.stawiguda.pl,
a tak e na stronie Monitora Samorz dowego pod adresem www.otoprzetargi.pl,.
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