
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 
WÓJTA GMINY BUCZEK 

z dnia 25 października 2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Buczek 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
poz. 1372), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolne stanowiące własność 
Gminy Buczek wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od 26.10.2021r do 15.11.2021r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Buczku oraz na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wojt Gminy Buczek 
 
 

Bronisław Węglewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 105/2021 

Wójta Gminy Buczek 

z dnia 25 października 2021 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899) Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolne położone w miejscowości Czestków B 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

a) działka nr 279, obręb geodezyjny: Czestków B, księga wieczysta: SR1L/00056095/7, 

b) działka nr 280, obręb geodezyjny: Czestków B, księga wieczysta: SR1L/00056096/4. 

2. Powierzchnia: dz. nr 279- 0,5186ha, dz. nr 280- 0,6012ha. 

3. Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy są działki rolne o VI i V klasie, szczegółowo: 

a) dz. nr 279 klasa VI- 0,4544ha i klasa V- 0,0675ha, 

b) dz. nr 280 klasa VI- 0,5252ha i klasa V- 0,0760ha. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: R- grunty rolne i Ł- łąki 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata zgodnie z umową 
dzierżawy. 

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Wójta Gminy Buczek z dnia 
21 stycznia 2013 roku. 

7. Termin wnoszenia opłat: płatność dwa razy w roku do 15 marca i do 15 września każdego roku 
obowiązywania umowy na podstawie wystawionej faktury. 

8. Zasady aktualizacji opłat: stawka może ulec zmianie na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Buczek. 

9. Nieruchomości wymienione w wykazie przeznaczone są do oddania w dzierżawę na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres od 26 października 2021 roku do 16 listopada 2021 roku. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7E68ACCF-680B-47B7-ABAB-7B7D7AE79CCE. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Litera a
	Zalacznik 1 Ustęp 1 Litera b

	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 3 Litera a
	Zalacznik 1 Ustęp 3 Litera b

	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Ustęp 9


