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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Wójt Gminy Bartniczka

zgo<lnie z aTt.35 irst" 1 i ust, 2 ustaw1, z dnta 2l sicrpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z2018 r., poz. ż204 ze zm.) poda.ie clo ptrblicznej rł,iadomości wykaz

nieruclromości nie zabuclowanycb'ptzeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Przedmiotem wykazu są niżej wymienione nieruchomości, tlzytkowane rolniczo.

I. Grążawy - księga wieczysta Nr TO1Bi00030126/1

l. clz,. nr 42412, pow. 1 ,2329 ha - I{ola kl. III b - 0,7809 ha,

- Rola kl. IV a - 0,4520 ha , czynsz roczny - 8,12 q,

(_|z5lnsz,Ioczny podany jest w q pszenicy.'fermin płatrrości clrynsz'u dzjerżawnego: w dwóch

ratacl"r; pierwsza , do i5 marca każdego roiiu, clrttga - clo 30 wrzcśnia kazdego roku; CzYnsz

clzieżawny uslalony jest w, c1 pszenicy z 7 ha gruntu. z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntów,

oraz śreclniej krajowej ceny skupu pszenicy za I t za II półrocze danego roku opublikowanej

przez Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego (cena pszenicy za pierwsze połrocze - pierwsza

rata. a za drrrgie półrocze - druga rata).

Wszelkie inlbrmacje w pol,vyższej sprarł,ie mozna uzyskać w siedzibic Urzędr-r Gn"riny

Bartniczka. ul. Broclnicka 8 - w dniu urzędowania, pokój nr 4. 1ub teletbnicznie pod nr (56)

49368 14.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka, wysłano do

Sołectrł, na terenie Gnrirry Bartniczka . oraz, pociano w prasie lokalnej i na strolrie internetorł'e.j

§]_ywJ!p_.łre§!re_z&ąp1 na okres 2'l clrri, tj. od dnia 16lipca 2019 r. do dnia 06 sierpnia 2019 r.

(włącznie).

Ogłoszenie o przetargu zawierające takie dane jak:

Il mieisce. datę. goclzinę pl,zeprowadzenia przetargu" tvl,sokoŚĆ wpłatl'rł'ac]ium. tcrtnin.

konto, oraz bliżs7e infbrmacje o przetargLl zostaną poclane cio publicznej wiadomoŚci

w ogłoszeniu o przetargu, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu.


