ZARZĄDZENIE 36/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność
gminy Krzywiń i położonych w Nowym Dworze oraz Łagowie.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących
własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonych w:
- Nowym Dworze, działka nr 201, o pow.0,1870 ha (Bz - 0,1870 ha), zapisana w
KW nr 30969 Sądu Rejonowego w Kościanie.
- Nowym Dworze, część działki nr 247, o pow. 0,25 ha (RIVa – 0,20 ha, RVI – 0,05
ha), zapisana w KW nr 31930 Sądu Rejonowego w Kościanie.
- Nowym Dworze, działka nr 42, o pow. 0,7517 ha (Ps VI – 0,2799 ha, N – 0,4718
ha), zapisana w KW nr 29481 Sądu Rejonowego w Kościanie.
- Łagowo, działka nr 91, o pow. 0,26 ha (Ł – 0,26 ha), zapisana w KW nr 31975
Sądu Rejonowego w Kościanie.
2. Gmina Krzywiń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W/w nieruchomości użytkowane są w następujący sposób: działka nr 201 w Nowym
Dworze – łąka, część działki nr 247 w Nowym Dworze – rola, działka nr 42 w Nowym
Dworze – pastwisko, nieużytek, działka nr 91 w Łagowie – łąka.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
3. Wydzierżawienie działek nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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