Zarządzenie Nr 36/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 2 maja 2022 roku

w
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościz zasobu Gminy Bolimó
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

dzie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą
z dnia 21 sierpnia
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 34 i art. 35 ustawy
1899 ze zm.) Burmistrz
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.

Miasta i Gminy Bolimów zarządza, co następuje:

1.

$

Sporządza

się

wykaz

nieruchomości,

będących

własnością

Gminy

Bolimów,

Gminy

Bolimów,

przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

$

2.

Sporządza

się

wykaz

nieruchomości,

będących

własnością

enia.
przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 2 do zarządz

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
$ 3. Wykaz, o którym mowa w $ 1, podlega wywieszeniu na
ację o wywieszeniu podaje się
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bolimów, a ponadto inform
internetowych urzędu.
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach

$ 4. Wykonanie

zarządzenia powierza

się Kierownikowi

Referatu

Rozwoju

Gospodarki,

Gospodarczego i Promocji.
$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
f

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimow
Wi
|

|

Stankkawdż nar.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 36/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 2 maja 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Położenie
nieruchomości

Nr ew.
działki

Pow.

Bolimów

106/3

9,3321

(ha)

Księga
wieczysta

Forma zbycia

Opis nieruchomości i
jej przeznaczenie

LD1H/000
23924/9

Sprzedaż w

drodze

Działka objęta
miejscowym planem

przetargu

zagospodarowania

Termin
Cena
Termin do
zagospodarowania | nieruchomości | złożenia wniosku
nieruchomości
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo
nabycia zgodnie z
art. 34 ustawy o
gospodarce
nieruchomościami
Nie określono
3.412.000,00
17.06.2022 r.
+VAT

przestrzennego i
oznaczona jest jako
tereny zabudowy
usługowej oraz tereny

dróg publicznych
Bolimów
Ziemiary

487/4
312
8/6

25,2528

LD1H/000
19434/9
LD1H/000
38209/9
LD1H/000
11120/6

Sprzedaż w
drodze

Działki objęte
miejscowym planem

przetargu

zagospodarowania

Nie określono

12.932.000,00

17.06.2022 r.

+ VAT

przestrzennego i
oznaczone są jako
tereny obiektów
produkcyjnych,
składów i magazynów

Burmistrz Miąstj i Gminy błlimow
l

Stanis

dla

Zarządzenie nr 2 do
Zarządzenia Nr 36/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 2 maja 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Położenie
nieruchomości

Nr ew.
działki

Pow. (ha)

Bolimów

106/4
106/5

6,8573

Księga
wieczysta

zagospodarowania

Opis nieruchomości i jej
przeznaczenie

Wysokość
czynszu min.

wnoszenia

LD1H/000
23924/9

nieruchomości
Dzierżawa na okres
do 30 lat

Działki objęte miejscowym
planem zagospodarowania

14.000,00 zł za

Rocznie, na

I ha/rok

podstawie
umowy

15.000,00 zł za
1 ha/rok

Rocznie, na
podstawie

Termin

Termin

opłat

przestrzennego i oznaczone
są jako tereny zabudowy

Ziemiary

3/14
8/8

10,7393

LD1H/000
38209/9
LD1H/000
11120/6

Dzierżawa na okres
do 30 lat

usługowej oraz tereny dróg
publicznych
Brak miejscowego planu
zagospodarowania

umowy

przestrzennego; preferowane

przeznaczenie — budowa
farmy fotowoltaicznej

4

Burmistrz Mi
J

ta

|

ta i GminyjBolimow

sta

dł igri

