
                                 ZARZĄDZENIE  Nr  OR.0050.448.2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z  dnia 7 czerwca  2013  roku 

 

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej 

mienie Gminy Biała, położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594) oraz art.13 ust.1 i art. 35  ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 

651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 

poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64 poz. 963, Nr 155 poz.1043,  Nr 197 poz. 1307, Nr 

200 poz. 1323 oraz  z 2011r.  Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz.622, Nr 115 poz.673, Nr 

129 poz. 732,Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 

1110, Nr 224 poz. 1337, z 2012 roku poz. 908, 951, 1256,1529 i 1429 ) zarządzam 

co następuje:   

§ 1 

Przeznaczam do wydzierżawienia na okres do 3 lat część działki 986/4 m.18  obręb 

Biała  stanowiącej własność  Gminy Biała z przeznaczeniem na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

 

§ 2 

Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

ustalam stawkę czynszu dzierżawnego dla działki  wyszczególnionej w załączniku 

do zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami 

  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wraz z wykazem 

stanowiącym załącznik do niego. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega 

ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 



                    Załącznik do zarządzenia Nr  OR.0050.448.2013 Burmistrza 

                Białej    z dnia  7 czerwca   2013 w sprawie wyznaczenia do  

                dzierżawy na okres  do 3 lat działki  gruntu stanowiącej 

                własność Gminy Biała  położonej  w Białej. 

 

W Y K A Z 

Działki gruntu przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Biała 
    

 

Lp. 

 

Obręb 

 

Karta  

mapy 

KW 

  

Działka  

  nr 

  

Pow. 

ha 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 

rodzaj użytków klasa 

pow. w ha 

Wielkość 

czynszu 

dzierżawnego 

z podatkiem 

VAT 

  

Termin płatności 

czynszu 

dzierżawnego 

 

1. Biała  mapa 18 

KW 

OP1P/0003

8626/5 

  część 

 działki 

   986/4 

 część  

działki  

o pow. 

0,0474 ha 

 

Działki gruntu  położona  w Białej za zabudowaniami ul. 

Oświęcimska 6 . Przylega bezpośrednio do działki 1037 .Działka 

przeznaczona do wydzierżawiona  na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przeznczonej na cele 

mieszkaniowe. W skład działek  wchodzą użytki  Bp- 0,0474 ha 

  

 

 94,80 zł + 23% 

VAT 21,80 zł 

razem  116,60 zł 

rocznie   

Jedna rata roczna 

płatna  do 30 

września po 

otrzymaniu faktury 

Umowa zostanie 

zawarta do 30 

września 2015 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  7 czerwca   2013 roku   do 28 czerwca  2013 roku 

Biała dnia,  7 czerwca  2013 r. 

 


