ZARZĄDZENIE 3/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 4 stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących
własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowości Kopaszewo oraz Nowy Dwór.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U.2018.994 ze zm.),
- art. 37 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.2204 ze zm.).
- Zarządzenia nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego
własność gminy Krzywiń.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości:
1) Kopaszewo (łącznie):
Działka nr geod. 116, o pow. 0,1400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 31528
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
Działka nr geod. 94, o pow. 2,1500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 31528
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
2) Nowy Dwór:
Część działki nr geod. 250, o pow. 1,6245 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr KW 30969 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
2. Nieruchomość wydzierżawiana, w trybie przetargowym na okres 10 lat.
3. Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi:
1) Kopaszewo - 15,17 (dt/pszenicy)/rok.
2) Nowy Dwór - 6,67 (dt/pszenicy)/rok.
4. Ogłoszenie o przetargu sanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
1.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1. Ogłoszenie podane zostanie do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie, w prasie lokalnej, na stroni internetowej
urzędu, w biuletynie informacji publicznych oraz na tablicach ogłoszeń miejscowości
Kopaszewo oraz Nowy Dwór.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

