ZARZĄDZENIE NR 125/10
BURMISTRZA GMINY DUKLA
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. , Nr 142 ,
poz. 1591 z późn.zm.) , art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.
z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z póź. zm.) , oraz uchwały Nr XXX/190/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca
2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla (Dz.Urz.Województwa
Podkarpackiego Nr 47, poz.545) - Burmistrz Gminy Dukla zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Dukla , miejscowości w której położona jest nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Dukla.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 125/10
Burmistrza Gminy Dukla
z dnia 15 listopada 2010 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp. Numer działki

Pow.
w ha

Ksiega
Wieczysta

Opis
Przeznaczenie
i położenie dzierżawy)

(cel Wysokość
dzierżawnego

czynszu Termin
czynszu

wpłacania Okres
umowy

1.

1095/9

0,45

90577

Cergowa

użytkowanie rolnicze 25,90 zł

do
30
czerwca czas
każdego roku
nieokreślony

2.

część działki nr
0,09
6/276

63306/7

Dukla

użytkowanie rolnicze 5,20 zł

do
30
czerwca czas
każdego roku
nieokreślony

Począwszy od 2011 r. czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny współczynnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych .
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