ZARZĄDZENIE NR 221/21
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz.713, poz. 1378 ), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, Dz. U. z 2021 r., poz. 11, poz. 234) oraz §1, §2 i §5
Uchwały nr IX/62/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Biesiekierz zarządza się,
co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży:
1) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 12/81 o powierzchni 0,0647 ha położoną
w obrębie ewidencyjnym Kotłowo,
2) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 139/11 o powierzchni 0,0269 ha położoną
w obrębie ewidencyjnym Stare Bielice,
3) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 174/3 o powierzchni 0,0022 ha położoną
w obrębie ewidencyjnym Stare Bielice,
4) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 35/8 o powierzchni 0,0677 ha położoną
w obrębie ewidencyjnym Laski Koszalińskie.
§ 2. Przeznacza się do dzierżawy:
1) działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/2 o powierzchni 0,6000 ha
w obrębie ewidencyjnym Cieszyn.

położoną

§ 3. 1. Wykazy obejmujące nieruchomości, o których mowa w § 1 i w § 2 stanowią załączniki do
niniejszego zarządzenia ponumerowane od nr 1 do nr 5.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu przez wywieszenie przez okres 21 dni
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Biesiekierzu, ponadto informacja o wywieszeniu
wykazów podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej – „Głos Koszaliński”, a także na stronach
internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości – na sołeckiej tablicy ogłoszeń.
§ 4. Ustala się sześcio tygodniowy termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 11, poz. 234 ).
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Biesiekierz
Andrzej Leśniewicz
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 221/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości
Właściciel:
Gmina Biesiekierz
obręb ewidencyjny
Kotłowo
gmina Biesiekierz
Księga wieczysta nr
KO1K/00052332/9
W ewidencji gruntów
i budynków działka
oznaczona jako dr drogi.

Nr działki
powierzchnia
/ha/

działka nr
12/81
powierzchnia
0,0647 ha

Cena wywoławcza
nieruchomości /zł/
Termin zapłaty
(jednorazowej)
13 600,00 zł
+ należny podatek
VAT
naliczony zgodnie
z obowiązującymi
przepisami.

Płatność nie później
niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej
własność
nieruchomości.

Opis
nieruchomości

Działka zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Kotłowo,
gmina Biesiekierz, położona na obrzeżu wsi, przy drodze
dojazdowej do drogi relacji Koszalin - Szczecin. Działka
stanowi teren zlikwidowanej drogi przyległej do budynku
niemieszkalnego, powstała w wyniku podziału działki
12/71
na
działki
12/80
i 12/81
decyzją
UG.Or.R.6831.32.2020.BZ.
Przez działkę przebiega odcinek sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z ewidencją gruntów
i budynków działka wyłączona z użytkowania rolnego
i oznaczona symbolem dr – drogi. Utwardzona przez
potencjalnego nabywcę, właściciela działek nr 12/36
i 12/38.

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/80/19 Rady
Gminy Biesiekierz z dnia 24 października 2019 r.
przedmiotowa działka
położona jest w obszarze
oznaczonym jako:
strefa
funkcjonalno
przestrzenna:
B-strefa
umiarkowanego
rozwoju
o dominującej
funkcji
mieszkaniowej,
- granice obszarów docelowego zainwestowania zwartych
struktur przestrzennych w tym obszary kontynuacji i
uzupełnienia zabudowy o dominującej funkcji: zabudowa
mieszkaniowo - usługowa,
tereny istniejącej zabudowy i zainwestowania,
- granice obszarów zdegradowanych
- strefa ochrony konserwatorskiej historycznych układów
przestrzennych w tym ujęte w WEZ.
Przedmiotowa działka objęta jest Uchwałą Nr XLVI/384/18
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Biesiekierz na lata 2017 – 2023.

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości
nastąpi w trybie
bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości
przyległej składającej się z
działek 12/36, 12/38 w celu
poprawienia warunków
zagospodarowania. – art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U
z 2020 poz. 1990, Dz. U.
z 2021 poz.11, 234).

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 13.04.2021 r. do 05.05.2021 r.), a ponadto informacje
o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz.284 ) upływa w dniu 26 maja 2021 r.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 221/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości
Właściciel:
Gmina Biesiekierz
obręb ewidencyjny
Stare Bielice
gmina Biesiekierz
Księga wieczysta nr
KO1K/00073055/6

Nr działki
powierzchnia
/ha/

działka nr
139/11
powierzchnia
0,0269 ha

Cena
wywoławcza
nieruchomości
/zł/
Termin zapłaty
(jednorazowej)
15 370,00 zł

W ewidencji gruntów
i budynków działka
oznaczona jako B i –
inne tereny
zabudowane.

sprzedaż zwolniona
z podatku VAT na
podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11
marca 2004 r.
o podatku od
towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r.
poz. 106, z późn.
zm. ).

W księdze wieczystej
przedmiotowa
działka oznaczona
jest jako Bz – tereny
rekreacyjno –
wypoczynkowe.

Płatność nie później
niż do dnia zawarcia
umowy
przenoszącej
własność
nieruchomości.

Opis
nieruchomości
Działka zabudowana budynkiem nieczynnej hydroforni, zlokalizowana w obrębie
ewidencyjnym Stare Bielice, gmina Biesiekierz, położona na obrzeżu wsi, przy drodze
dojazdowej do drogi relacji Koszalin – Szczecin. Działka nr 139/11 o powierzchni 0,00269 ha
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą nr KW K01K/00073055/6.
Zgodnie z zapisami działu I-SP – Spis praw związanych z własnością - działka posiada
nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przechodu
i przejazdu do drogi publicznej przez działkę oznaczoną numerem 139/10 (droga
konieczna). Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka wyłączona z użytkowania
rolnego i oznaczona symbolem Bi – inne tereny zabudowane, natomiast zgodnie z zapisem
w księdze wieczystej przedmiotowa działka oznaczona jest jako Bz – tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe, rozbieżność wynika z faktu przeprowadzenia przez Starostę Koszalińskiego
modernizacji gruntów przeprowadzonych w 2018 roku.
Opis budynku hydroforni.
Budynek
murowany
z cegły
ceramicznej
szczelinowej,
parterowy,
z jednospadowym dachem o konstrukcji żelbetowej (3 płyty panwiowe), kryty papą
asfaltową. Rynny dachowe i rury spustowe nie występują , obróbki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej przerdzewiałe. W budynku instalacja elektryczna i wodna niesprawne
. Na budynku stara zniszczona instalacja odgromowa. Okno metalowe z pojedynczymi
szybami. , drzwi zewnętrzne drewniane, wewnątrz brak tynków. Posadzka betonowa. Tynki
zewnętrzne cementowo – wapienne nakrapiane, z licznymi pęknięciami. Ubytki w tynkach
elewacji, ściana zachodnia bez tynków. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki, jednak do tej
pory nie wydana została decyzja na jego rozbiórkę. Budynek jest w złym stanie technicznym,
nie nadaje się do użytkowania.

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży

Dla działki brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/80/19
Rady Gminy Biesiekierz z dnia 24
października 2019 r. przedmiotowa
działka położona jest w obszarze
oznaczonym jako:
- strefa funkcjonalno przestrzenna: Astrefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjna,
- granice obszarów docelowego
zainwestowania zwartych struktur
przestrzennych w tym obszary
kontynuacji i uzupełnienia zabudowy
o dominującej funkcji: zabudowa
wielofunkcyjna,
tereny istniejącej zabudowy
i zainwestowania.

Sprzedaż
nieruchomości
nastąpi w trybie
bezprzetargowym na
rzecz właściciela
nieruchomości
przyległej składającej
się z działki 139/12 w
celu poprawienia
warunków
zagospodarowania. –
art. 37 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami (
Dz. U z 2020 poz.
1990, Dz. U. z 2021
poz. 11, poz. 234).

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 13.04.2021 r. do 05.05.2021 r.), a ponadto informacje
o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U z 2020 poz. 1990, 2020, 11, 234). upływa w dniu 26 maja 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FD34B31A-36F1-4999-8EB7-29682498321C. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 221/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Nr działki
powierzchnia
/ha/

Cena wywoławcza
nieruchomości /zł/
Termin zapłaty
(jednorazowej)
2 350,00 zł

Właściciel:
Gmina Biesiekierz
obręb ewidencyjny
Stare Bielice
gmina Biesiekierz
Księga wieczysta nr
KO1K/00028053/2
W ewidencji gruntów
i budynków działka
oznaczona jako Ps III –
Pastwiska trwałe kl. III

działka nr
174/3
powierzchnia
0,0022 ha

sprzedaż zwolniona
z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 11
marca 2004 r.
o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r.
poz. 106, z późn. zm. ).
Płatność nie później niż
do dnia zawarcia
umowy przenoszącej
własność
nieruchomości.

Opis
nieruchomości
Działka niezabudowana zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Stare
Bielice, gmina Biesiekierz, położona w centrum wsi, przy drodze
powiatowej stanowiącą drogę dojazdową do drogi relacji Szczecin –
Koszalin. Działka nr 174/3 o powierzchni 0,0022 ha, położona w obrębie
Stare Bielice, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę
wieczystą nr K00K/00028053/2. Zapisy w Dziale III – Prawa, roszczenia
i ograniczenia – nie dotyczą przedmiotowej działki. W ewidencji gruntów
i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps. III – pastwiska trwałe.
Przez działkę przebiega podziemny przewód telekomunikacyjny oraz
odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Działka powstała w wyniku podziału
działki 174/1, dla której została wydana decyzja celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz budową odcinka
kanalizacji deszczowej (UG.Or.III.B.6733.23.20.2014 z dnia 07 stycznia
2015 roku).

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży

Dla działki brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/80/19 Rady
Gminy Biesiekierz z dnia 24 października
2019 r przedmiotowa działka położona jest
w obszarze oznaczonym jako:
- strefa funkcjonalno przestrzenna: Astrefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjna
- granice obszarów docelowego
zainwestowania zwartych struktur
przestrzennych w tym obszary kontynuacji i
uzupełnienia zabudowy o dominującej
funkcji: zabudowa mieszkaniowousługowa.
- obszar zdegradowany,
- strefa ochrony konserwatorskiej
historycznych układów przestrzennych,
w tym ujętych WEZ, natomiast w
pozostałej części ujęta jest jako tereny
rolnicze (łąki, pola uprawne, nieużytki).

Sprzedaż nieruchomości
nastąpi w trybie
bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości
przyległej składającej się
z działki 191/2 w celu
poprawienia warunków
zagospodarowania. – art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U
z 2020 poz. 65, poz. 284 ).

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 13.04.2021 r. do 05.05.2021 r.), a ponadto informacje
o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz.284 ) upływa w dniu 26 maja 2021 r.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 221/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Nr działki
powierzchnia
/ha/

Cena wywoławcza
nieruchomości /zł/
Termin zapłaty
(jednorazowej)
29 000,00 zł

Właściciel:
Gmina Biesiekierz
obręb ewidencyjny
Laski Koszalińskie
gmina Biesiekierz
Księga wieczysta nr
KO1K/00025415/7
W ewidencji gruntów
i budynków działka
oznaczona jako RIV a –
grunty orne.

działka nr 35/8
powierzchnia
0,0677 ha

+ należny podatek VAT
naliczony zgodnie z
obowiązującymi
przepisami.
Płatność nie później niż
do dnia zawarcia
umowy przenoszącej
własność
nieruchomości.

Opis
nieruchomości
Działka niezabudowana, zlokalizowana w obrębie Laski Koszalińskie,
gmina Biesiekierz, w sąsiedztwie jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej. Nieruchomość położona jest na obrzeżach północnej
części wsi przy drodze powiatowej, około 1,2 km od drogi krajowej
relacji Koszalin – Szczecin. Działka o kształcie nieregularnego prostokąta.
Ukształtowanie terenu płaskie.
Działka powstała w wyniku podziału działki 35, dla której wydana
została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie 6 budynków mieszkalnych z garażami wraz z infrastrukturą
towarzyszącą z dnia 20.05.2016. nr UG. Or. PP. 6730.65.13.2016. BK.
Zgodnie z ewidencją gruntów działka sklasyfikowana jest jako R IVa –
grunty rolne. W 2020 roku nastąpił wtórny podział działki 35/1 na działki
35/8 i 35/9.
Działka jest terenem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług.

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży

Dla działki brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/80/19 Rady
Gminy Biesiekierz z dnia 24 października
2019 r przedmiotowa działka położona jest
w obszarze oznaczonym jako:
- strefa funkcjonalno przestrzenna: Bstrefa umiarkowanego rozwoju o
dominującej funkcji mieszkaniowej,
- granice obszarów docelowego
zainwestowania zwartych struktur
przestrzennych w tym tereny rozwojowe o
dominującej funkcji mieszkaniowej
(oznaczonej symbolem 26.MN).
Przedmiotowa działka nie jest objęta
Uchwałą Nr XLVI/384/18 Rady Gminy
w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zmiany Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017
- 2023.

Sprzedaż nieruchomości
nastąpi w trybie
bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości
przyległej składającej się
z działki 35/2, 35/3, 35/4 ,
35/5 w celu poprawienia
warunków zagospodarowania.
– art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U
z 2020 poz. 1990, 2020, 11,
234).

1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 13.04.2021 r. do 05.05.2021 r.), a ponadto informacje
o wywieszeniutego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz.284 ) upływa w dniu 26 maja 2021 r.
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 221/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr działki
powierzchnia /ha/.
Oznaczenie
nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz
katastru
nieruchomości
Część dz. nr 2/2
powierzchnia
0,60 ha
Właściciel:
Gmina Biesiekierz
obręb ewidencyjny
Cieszyn
gmina Biesiekierz
Księga wieczysta nr
KW 56711
W ewidencji gruntów
i budynków działka
oznaczona jako: Lzr –PsV,
Lzr-RIVa grunty
zadrzewione i
zakrzewione na użytkach
rolnych i N - nieużytki

Opis
nieruchomości

Działka niezabudowana, zlokalizowana
w obrębie ewidencyjnym Cieszyn, gmina
Biesiekierz.
Działka o nieregularnym kształcie, graniczy z
Jeziorem Parnowskim. Ukształtowanie terenu
płaskie.
Działka nie jest terenem budowlanym w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług. Działka objęta formą
ochrony przyrody, wpisana jest do rejestru
zabytków. Teren części działki przeznaczonej
do dzierżawy stanowi nieużytki i drzewostan
( m. in. buki i dęby).
Działka wpisana jest do rejestru zabytków.

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.
Cel dzierżawy

Dla działki brak jest
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, nie była
wydana decyzja o warunkach
zabudowy decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego w części
przeznaczonej do dzierżawy
działka:
-częściowo ujęta jest jako
teren użytków zielonych,
- ścieżka turystyczna wokół
jeziora Parnowskiego
Dzierżawa z przeznaczeniem
na teren rekreacyjno
wypoczynkowy.

Okres dzierżawy

Umowa dzierżawy
zawarta na okres 3 lat.

Wysokość i termin
wnoszenia czynszu
dzierżawnego

Roczna stawka czynszu
dzierżawnego 1800 zł +
należny podatek VAT
naliczony zgodnie
z obowiązującymi
przepisami.
Roczny czynsz
dzierżawny płatny z góry
w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy
dzierżawy. Począwszy od
2021roku.
W
kolejnych latach roczny
czynsz dzierżawny
płatny będzie w terminie
do 15 marca każdego
roku trwania umowy.

Zasady aktualizacji
opłat

Roczny czynsz dzierżawny
podlegać będzie
aktualizacji po roku czasu
od dnia podpisania
umowy dzierżawy o
wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych
ogłoszonych przez
Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w
stosunku do stawki
czynszu z roku
poprzedniego.

Informacja o
przeznaczeniu do oddania
w dzierżawę

Nieruchomość zostaje
wydzierżawiona na pisemny
wniosek.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy w Biesiekierzu na okres 21 dni (od 13.04.2021 r. do .05.05.2021 r.), a ponadto informację
o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
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