
      Zarządzenie Nr VI/27/2014     
Wójta Gminy Tarnów 
 z dnia 3 marca  2014 r.

w sprawie : ustalenia wykazu nieruchomości i przeznaczenia jej do oddania w dzierżawę  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2010  r.,  Nr  102,  poz.  651,
z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania

w dzierżawę położonych w miejscowości Wola Rzędzińska –  działki nr 3922  o pow.

0,42 ha objętej  KW TR1T/00049546/0  i części działki nr 1687/9 o pow. 0,11 ha objętej

KW TR1T/00077046/0, w trybie przetargowym.

2. Okres dzierżawy wyniesie 3 lata.

3. Stawka czynszu dzierżawnego wyniesie 80,00 zł rocznie netto (za każdą nieruchomość).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji, Obrotu 
Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzeniem  wchodzi w życie z dniem wydania.

ej



GR.6845.    .2014                                                                             Tarnów, dnia  17.03.2014 r.

W y k a z

 Wójt  Gminy  Tarnów  zgodnie  z  art.35  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – 

      obręb Wola Rzędzińska numer ewidencyjny 3922 objęta KW TR1T/00049546/0

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej  0.42 ha 

3) opis nieruchomości: działka nr 3922 położona w  Wola Rzędzińska

4) przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania : według  Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów dla terenów 

rolnych i leśnych oznaczono symbolem „Zl 1” i „Zl 2”

5) termin zagospodarowania nieruchomości  :     nie dotyczy

6) stawka czynszu dzierżawnego: 80,00 zł rocznie netto  
7) wysokość opłat z tytułu dzierżawy :  80,00 zł rocznie netto  ( tj.  18,91 EURO) 
8) terminy wnoszenia opłat : 15 dni od doręczenia faktury Vat

9) zasady aktualizacji opłat :  nie dotyczy

10) informacja o przeznaczeniu do dzierżawy  tryb przetargowy - przetarg ustny

      ograniczony 

11) obciążenia : brak dojazdu, regulacja stanu prawnego w toku 

1) Data wywieszenia  wykazu:  .......................

2) Data zdjęcia wykazu: ..................................



GR.6845.    .2014                                                                             Tarnów, dnia  17.03.2014 r.

W y k a z

 Wójt  Gminy  Tarnów zgodnie  z  art.  35  ust.1  i  2  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – 

      obręb Wola Rzędzińska numer ewidencyjny 1687/9 objęta  KW TR1T/00077046/0 

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej:  0.11 ha 

3) opis nieruchomości: działka nr 1687/9  położona w  Wola Rzędzińska

4) przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania : według  studium 

     uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren 

     oznaczono symbolem „A”

5) termin zagospodarowania nieruchomości  :     nie dotyczy

6) stawka czynszu dzierżawnego: 80,00 zł rocznie netto  
7) wysokość opłat z tytułu dzierżawy :  80,00 zł rocznie netto  ( tj.  18,91 EURO) 
8) terminy wnoszenia opłat : 15 dni od doręczenia faktury Vat

9) zasady aktualizacji opłat :  nie dotyczy

10) informacja o przeznaczeniu do dzierżawy  tryb przetargowy - przetarg ustny

      ograniczony 

11) obciążenia : brak dojazdu  

3) Data wywieszenia  wykazu:  .......................

4) Data zdjęcia wykazu: ..................................
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