Wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do przekazanie w użytkowanie.
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości, który obejmuje: części działek nr 169/14, nr 92/3 przeznaczonych do wydzierżawienia, oraz działkę nr 693/15 przeznaczoną do przekazania
w użytkowanie, stanowiące własnością Gminy Polanka Wielka.
L.p.

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Powierzchnia
i opis
nieruchomości

1.

KR1E/00021194/3
Część działki 169/14
położonej w obrębie
ewidencyjnym :
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka przy
ul. Długiej

Przedmiotem
dzierżawy jest:
 nieruchomość
gruntowa o
powierzchni
1m2

1.

KR1E/00020679/0
Część działki 92/3
położonej w obrębie
ewidencyjnym :
Polanka Wielka,
Jednostka ewidencyjna:
Polanka Wielka przy
ul. Długiej

2.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego :
UC1- tereny usług handlu, w tym
obiektów
wielkopowierzchniowych,
Sposób zagospodarowania:
 grunt, na którym posadowiony
zostanie pojemnik na odzież
używaną
Przedmiotem
Przeznaczenie nieruchomości
dzierżawy jest:
w miejscowym planie
 nieruchomość zagospodarowania przestrzennego :
Kp4- tereny parkingów
gruntowa o
Sposób zagospodarowania:
powierzchni
2
1m
 grunt, na którym posadowiony
zostanie pojemnik na odzież
używaną

KR1E/00019972/4
Przedmiotem
Działka 693/15
użytkowania jest:
położona w obrębie
 nieruchomość
ewidencyjnym :
gruntowa
Polanka Wielka,
pow. 3309 m2
Jednostka ewidencyjna:
zabudowana
Polanka Wielka
budynkiem
ul. Długa 3
PZOZ

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Wysokość
opłat z tytułu dzierżawy/
użytkowania

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady
aktualizacji opłat

Informacje o
przeznaczeniu do
wydzierżawienia

Na okres:
1 rok

1. Czynsz za dzierżawę
Czynsz płatny:
Co rocznie :
gruntu w wysokości :
 za grunt według
0,77 zł za 1m²
 miesięcznie za
Zarządzenia
miesięcznie, lecz nie
dzierżawę gruntu
Wójta Gminy
mniej niż 15,50zł/miesiąc.
w terminie 7 dni
2. Podatek od nieruchomości
od dnia
Do wysokości czynszu
otrzymania
zostanie doliczony
faktury
obowiązujący podatek VAT

W trybie
bezprzetargowym

Na okres:
1 rok

1. Czynsz za dzierżawę
Czynsz płatny:
Co rocznie :
gruntu w wysokości :
 za grunt według
0,77 zł za 1m²
 miesięcznie za
Zarządzenia
miesięcznie, lecz nie
dzierżawę gruntu
Wójta Gminy
mniej niż 15,50zł/miesiąc.
w terminie 7 dni
2. Podatek od nieruchomości
od dnia
Do wysokości czynszu
otrzymania
zostanie doliczony
faktury
obowiązujący podatek VAT
Nieodpłatnie
Nie dotyczy
Nie dotyczy

W trybie
bezprzetargowym

Przeznaczenie nieruchomości
Czas
w miejscowym planie
nieoznaczony
zagospodarowania przestrzennego :
Up6 tereny zabudowy usługowej o
charakterze publicznym. Sposób
zagospodarowania:
grunt, zabudowany budynkiem
PZOZ

Przekazanie
nieodpłatnie w
użytkowanie
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w
Polance Wielkiej

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka tj. : od dnia 16.10.2013r. do dnia 07.11.2013 r. a ponadto informacja o wywieszeniu tego
wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej” Gazeta Krakowska”, oraz na stronie internetowej Gminy, a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty
poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy w Polance Wielkiej.

Wójt Gminy Polanka Wielka
(-) Mariusz Figura

