ZARZĄDZENIE NR 62/2018
BURMISTRZA GMINY KŁECKO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami),
Zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie, nieruchomość będącą własnością Gminy Kłecko, opisaną
szczegółowo w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 w Kłecku, ponadto informację
o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Kłecko
mgr Adam Serwatka
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kłecko
nr 62/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Położenie
nieruchomości
Lp.
– obręb
ewidencyjny
1

2

1.

Komorowo

2.

Komorowo

Oznaczenie
nieruchomości
wg. ewidencji
gruntów
4

Oznaczenie Powierznieruchomości chnia
wg. księgi
nieruchowieczystej
mości
3

5

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób oraz termin
zagospodarowania nieruchomości

Forma
użyczenia

Cena

Wysokość opłat, terminy
wnoszenia i zasady
aktualizacji opłat

6

7

8

9

10

Użyczenie na
okres 1 roku

Bez opłat

Użyczenie nieodpłatne.
(stawka opłat 0,00 zł.)

Użyczenie na
okres 1 roku

Bez opłat

Użyczenie nieodpłatne.
(stawka opłat 0,00 zł.)

Działka
Teren nie objęty obowiązującym MPZP.
zlokalizowana w
Działka nr 150
Użyczenie na cele upraw rolnych. Termin
PO1G/00039016/2 0,0096 ha
miejscowości
(część)
zagospodarowania – zgodnie z umową
Komorowo – rowy o
użyczenia.
pow. 0,0096 ha,
Działka
Teren nie objęty obowiązującym MPZP.
zlokalizowana w
Działka nr 150
Użyczenie na cele upraw rolnych. Termin
PO1G/00039016/2 0,0204 ha
miejscowości
(część)
zagospodarowania – zgodnie z umową
Komorowo – rowy o
użyczenia.
pow. 0,0204 ha
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mgr Adam Serwatka

Id: CBE7C051-DC7D-4122-B342-B6DAB9CCD640. Ogłoszony

Strona 1

