ZARZĄDZENIE NR 78/2014
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie
ulicy Móreckiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318,
Dz. U. z 2014 r., poz. 379), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się oddać w dzierżawę grunt o pow. 2100,0 m2 (w skład
gruntu wchodzą użytki: RIVa -1800,0 m2 i ŁIVa -300,0 m2), stanowiący część
nieruchomości położonej w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej, oznaczonej
ewidencyjnym numerem działki 482/4, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi
księgę wieczystą nr Kw 7717, z przeznaczeniem na uprawy rolne, bez prawa
zabudowy i dokonywania wieloletnich nasadzeń.
2. Grunt, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w obszarze wskazanym na
mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Oddanie w dzierżawę gruntu, o którym mowa w § 1 nastąpi na czas
nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 3. Czynsz wywoławczy w pierwszym przetargu ustala się na podstawie
zarządzenia Nr 50/2013 Burmistrza Śremu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących
własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem zmienionego zarządzeniem
Nr 22/2014 Burmistrza Śremu z dnia 17 lutego 2014 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr 78/2014
Burmistrza Śremu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

MAPA POGLĄDOWA

482/4
ul. Mórecka

obszar, w granicy którego znajduje się grunt przeznaczony do oddania
w dzierżawę.
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