Zarządzenie Nr 12/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 7 marca 2022 roku

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

o samorządzie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
ustawy z dnia 21 sierpnia
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 34 i art. 35
1899 ze zm.) Burmistrz
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
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Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 12/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 7 marca 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Położenie
nieruchomości

Ziemiary

Nr ew.
działki

81

Pow.

(ha)

0,44

Księga
wieczysta

LD1H/000
12561/6

Forma zbycia

Sprzedaż w

Opis nieruchomości i jej
przeznaczenie

formie

Działka objęta decyzją o
warunkach zabudowy dla

przetargu

inwestycji polegającej na

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Nie określono

120.000,00

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
którym
przysługuje
pierwszeństwo
nabycia zgodnie z
art. 34 ustawy o
gospodarce
nieruchomościami
22.04.2022 r.

Nie określono

152.000,00

22.04.2022 r.

(zł)

budowie budynku
mieszkalnego

jednorodzinnego
Joachimów -

Mogiły

278/3

0,4272

LD1H/000
12529/0

Sprzedaż w
formie

Działka objęta
miejscowym planem

przetargu

zagospodarowania
przestrzennego i
oznaczona jest jako
tereny zieleni
rekreacyjnej
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Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 12/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 7 marca 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Położenie
nieruchomości

Kurabka

Nr ew.
działki

165

Pow.

2,70 ha

Księga
wieczysta

LD1H/000
19429/8

Termin

zagospodarowania
nieruchomości
Dzierżawa na okres
do 3 lat

Przeznaczenie
nieruchomości

Brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

Joachimów -

Mogiły

44/7
43/5

1,8465
ha

LD1H/000
12529/0

Dzierżawa na okres
do 3 lat

Brak miejscowego

Opis
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania
Grunt rolny
(dzierżawa nie
obejmuje lasu
znajdującego się na
działce)
Grunt rolny

Wysokość
czynszu
min. (zł)

Termin
wnoszenia

920,00

Rocznie, na
podstawie
umowy

625,00

Rocznie, na
podstawie

opłat

planu
zagospodarowania

umowy

przestrzennego

Bolimów

Bolimów

106/3
106/4
106/5
42510
425/12
425/8

16,1894

ha
2.270,11
m?

LD1H/000
23924/9

Dzierżawa na okres
do 3 lat

Grunt przeznaczony na

LD1H/000
17929/9

Dzierżawa na okres
do 3 lat

działki przeznaczone
pod lokalizację stacji

Grunt rolny

5.200,00

Niezabudowana
nieruchomość

5.005,17 zł

cele rolne

regazyfikacji LNG

netto

Rocznie, na
podstawie
umowy
Miesięcznie
na podstawie
umowy
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