
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.388.2016
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do 
dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, 
zm. poz. 1579.) i art.13 ust.1,art.25 ust.1  i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat działki gruntu stanowiące własność Gminy Biała

§ 2. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ustalam stawkę czynszu 
dzierżawnego dla działek wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko

1) Zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579.
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.388.2016

Burmistrza Białej

z dnia 19 października 2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p Obręb Karta mapy KW Działka nr, 
rodzaj użytków, 

klasa gruntu

Pow. 
ogólna/pow. do 
wydzierżawieni

a

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Wysokość 
czynszu 

dzierżawnego w 
dt pszenicy/zł

Termin płatności czynszu 
dzierżawnego oraz okres 
obowiązywania umowy

1. Radostynia mapa1
OP1P/00029717/

4

działka 334/79
ŁIII-0,0800 ha 
Bp-0,0558 ha

0,1358ha/ 0,1358 
ha

Działka gruntu położona w Radostyni 
przy drodze kat. powiatowej z 
Mokrej do Ligoty Bialskiej, w 
pobliżu zabudowań nr 103. Działka 
użytkowana rolniczo i przeznaczona 
do wydzierżawienia do użytkowania 
rolniczego

0,62 Jedna rata roczna płatna do 
30 września po otrzymaniu 
faktury. Umowa dzierżawy 
zostanie zawarta do 30 
września 2017 roku.

2. Krobusz mapa 2
OP1P/00006444/

2

działka 382/4
ŁIII-0,4158 ha

0,4158 ha 
/0,4158 ha

Działka gruntu położona w Krobuszu 
przy drodze transportu rolnego z 
Krobusza do przysiółka Młynki, 
około 300m od wsi wśród gruntów 
rolnych. Działka użytkowana 
rolniczo i przeznaczona do 
wydzierżawienia do użytkowania 
rolniczego.

2,66 Jedna rata roczna płatna do 
30 września po otrzymaniu 
faktury. Umowa dzierżawy 
zostanie zawarta do 30 
września 2017 roku.

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni.                                                          
Wywieszono na okres od 19 października do 9 listopada 2016 roku.Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Objaśnienia  do wykazu: na 
dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. Stawka czynszu dzierżawnego będzie ustalana według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I 
półroczu roku za który naliczany jest czynsz dzierżawny określonej prze Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy na I półrocze. 
Biała 2016-10-19
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