Zarządzenie nr 129/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 01 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
na czas oznaczony do lat trzech, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Książ
Wlkp. określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący opis nieruchomości.
§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ponadto informacja o wywieszeniu
tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 129/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 01 września 2016 r.
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 28 22 001, fax. (61) 28 22 724
www.ksiaz-wlkp.pl, mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat
Lp.

Dz.
ewid.
nr

Obręb
geodezyjny

Pow.
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie

1.

68

Mchy

2.1900

2776

rola

1.10.16 31.9.19

7,84 q żyta

30 czerwca

Mchy

0.3234

6381

rola

1.10.16 31.9.19

1,60 q żyta

30 czerwca

2. 161/3

Okres
Czynsz
dzierżawy dzierżawny

Termin
wnoszenia
czynszu

3.

126

Chrząstowo

1.2770

34857

rola

1.10.16 31.9.19

2,32 q żyta

30 czerwca

4.

220

Radoszkowo

0.7060

PO1M/0002596/9

rola

1.10.16 31.9.19

2,83 q żyta

30 czerwca

5.

cz.
dz.
166

Włościejewice

0.4352

PO1M/00024591/4

rola

1.10.16 31.9.19

1,18 q żyta

30 czerwca

6.

cz.
dz.
166

Włościejewice

0.3600

PO1M/00024591/4

rola

1.10.16 31.9.19

0,95 q żyta

30 czerwca

6.

333

Zaborowo

1.0700

PO1M/00024606/3

rola

1.10.16 31.9.19

3,80 q żyta

30 czerwca

§ 1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzenia nr 63/2016 Burmistrza
Książa Wlkp. z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę
gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. oraz terminów płatności czynszu.
§ 2. Strony będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§ 3. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawianie, podnajmowanie i użyczanie
przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
§ 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na
okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
§ 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
ul. Wichury 11a, pok. nr 11 lub pod nr telefonu 2822001 w. 32.

