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.. .'.,' ] i']]. &rządzenie Nr....'../..:l..?-./...Y-.ó-..

. l ?' . l. l r. ' !l ' Burm|stŹa |łowel

qŁ '] l1:. ł ] z dnia 21 styczn|a 2oo8 roku

w sprawio : og|oszonia wykazu n|eruchomości pEeznaczonych do dzioilawy'

Na podŚlawie ań'3o ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samolządzie gminnym (tekst 'iedn. Dz U' z 2001 N| '|42 poz. 1591 z póżn'zm') i

art'25 ust' 1 i art'35 ustawy z dnia 2l 
"I"ę"i" 

i sigi..'-" ó;J"[" ni"..t'ornos"i*łi (tek;t iedń.oz'U' z źoo4 r' Nr 261. poz' 2603 z późn.zm.) , 5 3 ust.4 i s

6 ust' 1 i 2 Uchwały Nr '15/2/l|/sa 1z pozn'zm'j ńadv ćńńy, i r.,ri".t" ' rł'"ej z dnia 12 ńarca i 998 roku w sprcWie fasad zawieran ja umów df ierfawy gruntóW

komuna|nych 
zażądza s|ę co następu;e:

s1

Przeznacza się do dzieżawy następtliące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy |lowa

Lp.
1' Nr działki wg.

ewidencji
grL]ntÓw 

'

2. pow w ń2

3. nr ks.ęgi

Położenie opis nieruchomości

1. Pzefnaczenie w planle
mrelscowym

2' sposób
zagospodarowania

3. Terminzagospodarowania

Forma

wydzierżawienia

Wysokość opłat z q^'u
dzierżawy i ierminy ich

wnoszenia

L 3. 5. 7.

1. 626/13 - boks
72,

2. 10796,
3. 45204.

llrcwa, ul.Piaskowa
teren byłej
ocfyszcza|ni ścieków

nierUchomość nie
zabudowana położona w
sąsjedztwie kompIeksu
gaaży

1 w studium uwarunko\ł"ań i

kierunków
zagospodarcwania
pŻestżenne9o gminy
obszar zabudolvy
mieszkanio /ei,

2 budowa garażu po
uzysKanu pŻez
dzierżawcę decyŹji o
watunkach zabudov/Y.

3 l rok-

dzierżawa na okres 10 |at
w drodze pżelargu cfęŚci
działki o pow. 21 m.
opisanej w kol.2 .

o'5o'- złl1 m2/1 miesiąc
ptatność w okres3ch

kwartalnych do 15 dnia
miesiąca rozpoczynającego

kwańa|



1. 2. 3. 5. 6. 7.

4. 626/13'boks

5. 10 796,
6.45204

|łowa' uI Piaskowa
teren byłej
oczyszczalniŚcieków

nieruchomość nie
zabudowana położona W
sąsiedzt/vie komp|eksu
garafy

4 W studium uwarunkowań i

zagospodarowanla
pŻes!|zennego gmIny
obszarzabudowy
mieszkaniowej,

5 budowa garażu po
uzysKanru przez
dzierżawcę decyzji o
warunkach zabudowy,

6 1rok.

dzieźawa na okres 10 lat
w drodze pŻetargu cfęŚci
działki o pow 2,l m.
opisanej w kol.2 .

o'50,- złl1 m,/1 miesiąc
płatność w okresach

kwańa|nych do 15 dnia
miesiąca rozpoczynającego

kwartał

7. 626/13 - boks

8. 10 796,
9. 45204

|łowa, u| Piaskowa
teren byłej
oczyszczaIni ścieków

nieruchomość nie
zabudowana połoiona w
sąsiedftwie kompIeksu
gatafy

7 w studiL]m Uwarunkowań i

kierunkÓW
zagospodarowanra
pzestŻennego gmlny
obszarzabudo\ły
mieszkaniowej,

8 budowa garaŹu po
uzysKanru pzez
dzieżawcę decyzjio
warunkach zabudowy,

I 'l rok.

dzierżawa na okres 10 |at
w drodze pŻetargu.części
działki o pow' 21 m.
opisanejw kol.2 .

o'50'- złl1 m,/1 miesiąc
płatność w okresach

kwańaInych do 15 dnia
miesiąca rozpoczynającego

kwańał

ł' 10. 626/13 - boks
94,

11. 10 796,
12. 45244 .

|łowa' u|'Piaskowa
teren byłej
oczyszcza|niściekÓW

nierllchomość nie
zabudowana położona w
sąsiedztwie kompIeksu
gaąży

10 w studium uwarunkowań i

kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
obszar zabudo\'ry
mieszkaniowej,

11 budowa garażu po
uzysKanru przef
dzieżawcę decyzjio
warunkach fabudowy,

12 1rak.

dzieżawa na okres 10 |at
W drodze pŻetargu'cf ęści
dzialki o pow.21 n'
opisanejw kol.2 .

o,50,- złl1 m,/1 miesiąc
płatność w okresach

kwańa|nych do 15 dnia
miesiąca rozpoczynającego

kwarlał

s2
ogłoszenie o przetargu zostanle podane do pub|icznej wiadomoŚci w sposób zwyczajowo pęyjęty po okresie' o którym mowa W s 3



s3
zarządzeniewchodziw życie z dniem podjęcia i pod]ega wywiesfeniu na tab|icy ogłoszeń UEędU na okres 21 dni .


