
Lp.
Nr 

działki

Pow. 

działki 

[ha]

Nr księgi 

wieczystej 

Położenie 

nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Przeznaczenie działki 

sposób 

zagospodarowania

Przeznaczenie
Termin 

zagospodar

owania

Czas 

trwania 

umowy

Wysokość opłat i 

terminy ich 

wnoszenia  

Termin do 

złożenia wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństwo                     

w nabyciu

Uwagi

Za dzierżawę 

gruntu opłata 

roczna  = 234,00 

zł płata według 

terminu 

ustalonego w 

umowie                                                                                                                                                             

Za dzierżawę 

budynku opłata nie 

będzie pobierana - 

zwolnienie z opłaty 

na podstawie   

Uchwały nr 

XIII/83/2019 Rady 

Miejskiej                                    

w Szydłowie z dnia 

25.10.2019 r.  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW z dnia 8 listopada 2019 r. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/83/2019 Rady 

Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Korytnicy, stanowiącej działkę nr 654/1 o pow. 0,39 ha oraz wyrażenia zgody na zwolnienie z opłaty czynszowej za dzierżawę budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do 

DZIERŻAWY:

1 654/1 0,3900
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KORYTNICA, 

gmina 

Szydłów

Grunty rolne 

zabudowane 

Zgodnie z MPZP 

nieruchomość leży na 

obszarze stanowiącym 

zabudowę mieszkaniową 

oraz lokalizację usług lub 

innej  nieuciążliwej 

aktywności gospodarczej, na 

terenach już zabudowanych 

lub częściowo 

zabudowanych, pozostała 

częśc leży poza planem i 

stanowi zgodnie z e studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego tereny 

otwarte, sadownicze i upraw 

polowych

Dzierżawa gruntu 

pod uprawy 

sadownicze oraz 

dzierżawa  budyncu 

w celu prowadzenia 

niezarobkowej 

działalności 

kulturalno - 

turystycznej - Izby 

Pamięci po artyćie 

ludowym

n
ie

 d
o

ty
cz

y

czas 

oznaczony                              

- 5 lat

n
ie
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o

ty
cz

y

Szczegółowe 

warunki 

dzierżawy 

działki                           

i aktualizacji 

opłaty 

określone 

zostaną                          

w umowie

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej 

www.szydlow.bip.jur.pl.


