
Zarządzenie  Nr 33/2012 
Wójta Gminy Rytwiany 
z dnia 27 lipca 2012 roku 

 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę. 
 
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  oraz art. 35 ust.1  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany                    
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad  nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony. 
 

§ 1 
 
Przeznaczam  do oddania w  dzierżawę nieruchomość wymienioną  w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2 
 
Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega wywieszeniu na okres  21 dni w siedzibie 
Urzędu Gminy w Rytwianach,   a ponadto  informację o   wywieszeniu   wykazu    podaje się  
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w  prasie, sołectwie oraz na stronie 
internetowej. 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia  Nr 33/2012                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Rytwiany z dnia  27 lipca 2012r. 

 
 
 

Wójt Gminy Rytwiany 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania  w dzierżawę. 
 
Lp. 
 
 
 

Położenie 
nierucho-            
mości 
 
 

Oznaczenie 
nierucho-        
mości 
według 
księgi 
wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomości 
w m2 

 Numer 
 Księgi        
 Wieczy-         
  stej 

 Opis 
 nieruchomości 
 
 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania 
 

Terminy 
wnoszenia 
opłat 

Okres 
umowy 

Czynsz  
najmu 
 

 
1. 
 
 

 
Rytwiany 

 
701/1 

pow. działki 2m2, 
która stanowi 
część działki 
oznaczonej 
numerem ew. 
701/1 o ogólnej 
pow. 1800m2 
przeznaczona   pod 
tablicę reklamową. 
 

 
KI1A/000190
45/9 

nieruchomość  położona  
w Rytwianach przy 
skrzyżowaniu ulic 
Staszowskiej i Armii 
Krajowej. 
 
 

Zgodnie ze studium 
uwarunkowań                   
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Rytwiany 
teren zabudowy 
usług. 
 

 
miesięcznie 

 
3 lata 

 
130,10zł  
+ podatek 
 VAT 23% 

 
Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Rytwiany 
w dniach od  ……….........2012r.  do ………..........2012r. 
oraz w sołectwie Rytwiany. 
Wykaz zamieszczono się na stronie internetowej: www.rytwiany.bip.jur.pl 
Rytwiany, dnia 2012.07.27                                                   
. 
 


