
WÓJT GMINY LELÓW
ut. Szczekocińska 18

42235 Lelów
tel. 34 3550121 fax 34 3330049

Wójt Gminy Lelów
podaje do publicznej wiadomości

wykaz
GR.6845.1 .2020

z dnia 23 października.2020 r.
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z Unia 8
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art.
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z

marca 1990 r o samorządzie
35 ustawy z dnia 21 sierpnia
2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność
Gminy Lelów:

Lp Nr Pow.
ewidencyjny w ha Nr KW Położenie Opis Przeznaczenie w Okres Wysokość
nieruchomo nieruchomości planie dzierżawy czynszu
ści rocznie

CZI M/00 RIyb- 0,14 ha
39 0,87 033270/5 Lelów R V - 0,06 ha w pasie około 240

k.m.1 RVI - 0,67 ha mb. od drogi
68 KDG

( ul. Sportowa)
„ oznaczona jest

symbolem
40 1,20 CZI M/00 Lelów RlVb — 0,19 ha 7 P — Teren usług i

033270/5 k.m.1 R V - 0,09 ha obiektówRVI - 0,92 ha produkcyjnych o Umowa 0,4Ozł/m2
różnej limkcji i dzierżawy gruntu
zróżnicowanych na okres

41 0,99 CZ1MJOO Lelów RlVb — 0,15 ha usługach, w 3 lat plus VAT
105079/2 k.m.1 R V - 0,07 ha pozostałej części

RVI - 0,77 ha oznaczona jest
symbolem

42 0,69 CZYM/00 Lelów RlVb — 0,10 ha R—Tereny
033270/5 k.m.1 RV - 0,05 ha rolnicze bez prawa

RVI - 0,54 ha zmiany sposobu
• użytkowania

Wysokość czynszu dzierżawnego netto określono na 0,40 zł/m2 gruntu rocznie, płatnego do końca
pierwszego kwartału każdego roku jednak nie później niż do 37 marca, aktualizowanego raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Lelowie a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu: www.biplelow.pl i www.Ielow.pl.

widu


