
W6JT GMINY 
Z A K R Z E W O 

wo), kulawsko-pomorskie ZARZ^DZENIE Nr 36/2014 
Wojta Gminy w Zakrzewie 

z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci gruntowych niezabudowanych stanowiqcych 
wtasnosc Gminy Zakrzewo przeznaczonej do wydzierzawienia do lat 2 w trybie 
bezprzetargowym 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z pozn. zm.)' art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U . z 2014 r., poz. 518) 
zarz^dza co nast^puje: 

§ 1. Przeznacza si? do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomosc 
niezabudowan^, stanowi^c^ wlasnosc Gminy Zakrzewo wymienion^ w wykazie 
stanowi^cym zalqcznik do zarz^dzenia. 

§ 2. Wykaz o ktorym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy 
Zakrzewo w budynku przy ul. Lesnej 1 oraz podaniu do publicznej wiadomosci poprzez 
ogloszenie w prasie lokalnej i na stronach intemetowych Urz^du 
(www.zakrzewofa),com.pk www.bip.zakrzewo.com.pl). 

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza si? Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rolnictwa i 
Rozwoju Gminy. 

§4. 1. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
2. Zarz^dzenie podlega podaniu do publicznej widomosci poprzez ogloszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy w Zakrzewie. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r .poz. 3 79 



' Zatqcznik 
do Zarz^dzen i a Nr 36/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

Wykaz 
cz^sci nieruchomosci gruntowej niezabudowanej stanowiqcej wlasnosc Gminy Zakrzewo przeznaczonej do wydzierzawienia w trybie 
bezprzetargowym na okres do 2 lat. 

L.p. Nr 
ewiden 
cyjny 

Powierzchnia 
nieruchomosci 

objetej 
dzierzaw^ 

Nr ksi^gi 
wieczystej 

Potozenie Przeznaczenie w 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego i 
sposob jej 
przeznaczenia 

Termin 
wnoszenia 
czynszu 

Wysokosc za rok 
czynszu z tytulu 
dzierzawy ustalonego 
na podstawie 
Zarz^dzenia Nr 3 
Wojta Gminy 
Zakrzewo z dnia 28 
stycznia 2013r. 

Opis 
nieruchomosci 

i eel 
dzierzawy 

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomosci 

Termin ztozenia wniosku 
przcz osoby, ktorym 
przysluguje 
pierwszehstwo na 
podst.art.34 ustT pktl i2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. 
z 2014r., poz 518.), 

1. 282/7 0,5484 ha WLl A/00028303/1 G^sin Brak 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
terenu 

Za IV kwartat 
2014 r. do 
20.12.2014 r., za 
kazdy nast^pny 
do 
15 maja kazdcgo 
roku 

575,02 zl 

Wtasciciel gruntu 
Gmina Zakrzewo -
nieruchomosc 
niezabudowana. 
Powierzchnia ok. 
0,1258 ha. 
Grunty ome; VI 
0,1226 ha 

od 1,10.2014 r. 
do 30.09.2016 r. od 11.08.2014 r. 

do 23.09.2014 r. 

• tVykaz wywieszony zostaje zgodnie z art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U z 2014 r, poz. 518 ) na okres 21 dni tj. do dnia 8 lipca 2014 r. 


