WOJT GMINY
II lilIO II

Mniszków, dnia 2005-11-28

WYKAZ
nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy i uzyczenia.

Zalacznik nr 1

- podaje do publicznej wiadomosci ponizszy wykaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Mniszków
przeznaczonych do dzierzawy i uzyczenia w trybie bezprzetargowym, polozonych na terenie Gminy Mniszków.
Opis nieruchomosci

Dzialka nr 254
KW 36726
Obreb Syski

Nieruchomosc rolno-lesna
niezabudowana polozona we
polozona jest w
miej scowym planie
wsi Syski. Oznaczona w
ewidencji gruntów jako dzialka zagospodarowania:
- tereny
nr 254 o pow. 2,44 ha
stanowiaca: RVI- 1,78 ha, lasyi
przemyslu
- uslugi i inne
grunty lesne LsV- 0,66 ha.
- administracja
.
- droga lokalna.
~

Dzierzawa w drodze
umowy cywilnoprawnej na okres do
3 lat.

Nieruchomosc
Nieruchomosc rolno-lesna
polozona jest w
niezabudowana polozona we
studium
wsi Syski . Oznaczona w
ewidencji gruntów jako dzialka uwarunkowan i
kierunków
nr 232/2 o pow. 0,4809ha
zagospodarowania
stanowiaca: RIVa-0,2499 ha,
w terenach:
RVl-O,1169 ha, lasy i grunty
lesne LsV -0,1141ha
ekspI2a--~acji zloza

Dzierzawa w drodze
umowy cywilnoprawnej na okres do
3 lat.

I

1.

2.

2,44 ha wspólwlasciciele
udzial 3/4Gmina
Mniszków
udzial 1ftTurobos
Marianna,
do oddania w dzierzawe
udzial % cz. Gminy
Mniszków, tj. 1,83 ha

Dzialka nr 232/2 10,4809ha
KW 31579
Obreb Syski

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowania
Nieruchomosc

Forma rozporzadzania

Powierzchnia
Oznaczenie wg KW. w ha.
Polozenie.

Lp. IDzialka numer.

Wysokosc

czynszu
dzierzawnego
rocznie w zl

300,00 zl

~

100,00 zl

piasków
"Zajaczków"
- rezerWIe
obszaru dla
terenu
,
gornIczego.
3

Dzialka nr 241
Dec.G.III.72244/208/97 obreb
Syski

4

Dzialki
0,94ha.
oznaczone
0,81ha razem 1,75ha.
numerami 18 i 39
dec. G.III.7224 4/236/97 obreb
Holendry

0,63ha

droga

Jak wyzej

Umowa uzyczenia na Bezplatne
okres do 3 lat.
uzywanIe

drogi

Jak wyzej.

Umowa uzyczenia na Bezplatne
okres do 3 lat.
uzywanIe.

Wyzej wymienione dzialki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 254, 232/2 w obrebie Syski zostana oddane w dzierzawe,
natomiast 241 w obrebie Syski oraz 18 i 39 w obrebie Holendry w uzyczenie w trybie bezprzetargowym na rzecz Kopalni Piasku Kwarcowego
"Grudzen Las" Sp. z o. o., z tego wzgledu Wójt Gminy Mniszków wzial pod uwage, ze przedmiotowe nieruchomosci sa niezbedne do uzyskania
koncesji na eksploatacje zloza piasków kwarcowych "Piaskownica - Zaja~zków Wschód" i postanowil jak wyzej.

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzedu Gminy, na terenie solectwa w sposób
zwyczajowo przyjety oraz na stronie internetowej www.BIP.mniszkow.pl. , ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej
wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej.
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