
Zarzadzenie Nr 71/07
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 19 grudnia 2007 roku.

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci gminnej
przeznaczonej do wydzierzawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220,
Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr
214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, DZ.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181,
poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218 ) oraz artA pkt.9,
art.13 ust. 1, art.35 ust. 1, art. 37 ustA ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz.
U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459,
Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 )

Wójt Gminy zarzadza, co nastepuje:

§1. Przeznaczam do wydzierzawienia w trybie bezprzetargowym grunt
wyszczególniony w wykazie stanowiacym zalacznik nr1 do niniejszego Zarzadzenia
na warunkach okreslonych w zalaczniku.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na
okres 21 dni w siedzibie Urzedu Gminy Mniszków, na terenie solectwa w sposób
zwyczajowo przyjety oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl..
a informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci przez
ogloszenie w prasie lokalnej.

§3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



WOJT GMINY
MNISZKÓW WYKAZ Mniszków, dnia 19.12.2007r.

Zalacznik nr 1
Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.13 ust.1, art.35, art.37 ustA ustawy z dnia 21 s~erpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U.Nr 173, poz. 1218 z 2007r.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. (Dz.U.Nr207, poz. 2108 ) w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowan na zbycie nieruchomosci - podaje do publicznej wiadomosci ponizszy wykaz nieruchomosci
stanowiacej wlasnosc Gminy Mniszków przeznaczonej do wydzierzawienia w trybie bezprzetargowym.

Lp. Dzialka numer Powierzchnia Opis meruchomosci Wysokosc czynszu Przeznaczenie nieruchomosci i sposób Forma
oznaczenie wg w ha. dzierzawnego jej zagospodarowania rozporzadzania

Ksiegi wieczystej nieruchomoscia
Polozenie

1. Dzialkanumer 324 Powierzchnia Nieruchomosczabudowana Czynszdzierzawnyw Nieruchomoscnie Jest objeta planem Dzierzawaw drodze
KW 6012 ogólem0,7927ha. polozonawe wsi wysokosci zagospodarowaniaprzestrzennego. umowycywilno-
wies Mniszków Mniszkówoznaczona 100,00zl/l m2gruntu Zgodniez zapisem StudiumUwarunkowani prawnejna okres
gm. Mniszków. Do oddaniaw w ewidencjigruntów plus podatek VAT KierunkówZagospodarowaniaPrzestrzennego 3 lat.

dzierzaweczesc numerem324. 22%. GmmyMniszkównieruchomoscpolozonajest
dzialkio na terenie oznaczonymjako tereny
powierzchni mieszkaniowo-uslugowe. Teren przeznaczony
350m2 do wydzierzawienia

o powierzchni350m2
do wykorzystania
na uslugi
telekomunikacyjne
przez Polska
TelefonieCyfrowa
(dotychczasowego
dzierzawce).

JO

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Gminy, ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do
publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej oraz na terenie solectwa w sposób zwyczajowo przyjety, a takze na stronie internetowej
www.biP.mniSZkOW.Pll ew GINY

Jan ~i sielski


