
 

Zarządzenie Nr 204/2020 
Wójta Gminy Gidle 

z dnia 23 listopada  2020 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

 

 

 

 

               Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / Dz.U. z 2020, poz. 713 /  oraz art.34, 35, i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2020 r.  poz.65/, Uchwały Nr. XIII/76/19  Rady 

Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia zasad zbywania,  

nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub  

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ,  Wójt Gminy 

Gidle zarządza co następuje: 

 

§ 1 

 

Przeznacza się do wydzierżawienia  nieruchomość gruntową  położoną w  obrębie  

geodezyjnym  Pławno wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

                                                                       § 2 

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy w Gidlach ul. Pławińska 22 oraz w miejscu położenia nieruchomości. 

Informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie 

internetowej. 

 

                                                                       § 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy  

 

Lech Bugaj 



                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2020 

 

 

 

 

Wykaz 

nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia 

 

 

           Na podstawie  art.  35  ust.  1    ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  

nieruchomościami  ( Dz.U. z  2020r.   poz. 65)  Wójt Gminy Gidle  podaje  do  publicznej  

wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

 

I 

 

1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości  Pławno  gmina    Gidle obręb 

Pławno  działka nr  275  o pow. 0,96 ha stanowiąca  własność Gminy Gidle . Nieruchomość 

przeznaczona jest na działalność rolniczą ( grunty zielone  Ps VI ) 

                                                              

2. Stan prawny uregulowany jest Decyzją GN-IV.7510.71.2017.EP 

                                                        

3. Stawka czynszu dzierżawnego  -  1,1 dt pszenicy/ rok. 

 

4. Okres dzierżawy – czas oznaczony – do 3 lat 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gidlach  

pok.  Nr 14 oraz telefonicznie   (32)  327-20-27. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 24.11.2020 r. do  15.12.2020 r. 

 


