
                                 ZARZĄDZENIE  Nr  OR.0050.508 .2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z  dnia  20 września  2013  roku 

 

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Biała położonej w Browińcu 

Polskim, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 

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

gminnym  (tekst jednolity 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 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, 1256, 951,1529 i 1429 ) 

oraz wykonaniu Uchwały Nr XIV.183.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w 

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Biała  zarządzam co następuje:   

§ 1  

Przeznaczam do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość zabudowaną 

kaplicą nr działki 569/23 m. 1 o pow. 0,0284 ha  obręb Browiniec Polski  

    

§ 2 

Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej  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  i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 

 

 

 

. 



                     

 

                 Załącznik do zarządzenia Nr  OR.0050.508 .2013  Burmistrza 

                   Białej  z dnia   20 września 2013 w sprawie wyznaczenia do  

                   dzierżawy na okres  10 lat  nieruchomości  stanowiącej  

                   własność Gminy Biała  

 

 

W Y K A Z 

nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres  10 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 

 

Termin płatności 

czynszu 

dzierżawnego 

 

1. Browiniec 

Polski   

mapa 1 

KW 

OP1P/0003

5489/1 

 

 działka     

569/23 

 

 0,0284 ha 

 

Nieruchomość położona  w Browińcu Polskim , przy bocznej 

drodze  asfaltowej. Działka zabudowana kaplicą wybudowaną na 

podstawie pozwolenia na budowę przez Parafię Rzymskokatolicką 

w Solcu i mieszkańców wsi. Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Browiniec Polski, w obowiązującym 

,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała” teren oznaczony jest symbolem –M2-

obszary zabudowy mieszkaniowej -wiejskiej. Działka przeznaczona 

do dzierżawy na cele działalności sakralnej. W skład działki 

wchodzą użytki Bi-0,0284 ha 

100,00 zł + 23% 

 podatku VAT 

 

Jedna rata roczna 

płatna  do 30 września 

po otrzymaniu faktury 

Umowa zostanie 

zawarta do 30 września 

2023 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    20 września   2013   do  11 października   2013 roku 

Biała dnia,   20 września    2013  r. 


