
WYKAZ

Zalacznik nr 1
Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U.Nr 261, poz.2603
z 2004r. ze zm.) 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
stanowiacych wlasnosc Gminy Mniszków przeznaczonych do oddania w dzierzawe.
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W palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy

~,7669ha. zialka w czesci"zabudowana niszków do dnia 3l.l2.2003r. nieruchomosc

p'o oddania w budynek swietlicy wiejskiej. Il60,OOzl olozona byla w czesci w terenach mieszkaniowo-
ldzierzawe o oddania w dzierzawe !plusVAT slugowych, a w czesci w terenach rolnych.
rowierzchnia rzeznaczona jest czesc

I

W przyjetym przez Gmine Studium Uwarunkowan

~,5720ha. ieruchomosci stanowiaca role i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -

I I lasy V o powierzchni

I

trzymano dotychczasowe przeznaczenie

l l O,5720ha. rzedmiotowego gruntu.I agospodarowanie rolnicze jako grunty orne.

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 solectw w sposób zwyczajowo przyjety.
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Mniszków, dnia 03.04.2007r.

Opis nieruchomosci

a czesci nieruchomosci
rzadzone jest boisko

sportowe wraz z obiektami
owarzyszacyml.
)0 oddania w dzierzawe
rzeznaczona jest czesc
ieruchomosci stanowiaca
ake klasy IV o powierzchni

IO,499lha.
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l40,OOzl
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Przeznaczenie nieruchomosci i sposób jej 1

1zagospodarowania

IWplanie zagospodarowania przestrzennego Gminy
liszków do dnia 3l.l2.2003r. nieruchomosc

olozona byla w terenach mieszkaniowo-
slugowych.
r przyjetym przez Gmine Studium Uwarunkowan i
ierunków Zagospodarowania Przestrzennego-

trzymano dotychczasowe przeznaczenie
rzedmiotowego gruntu.
agospodarowanie rolnicze jako uzytek zielony.

Forma

rozporzadzania
nieruchomoscia

zierzawa w drodze
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o 3 lat.
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