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Burmistrza Krzepic z dnia 09 marca 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 
z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

L.p. Nr
działki

Pow.
 w m2

Położenie
działki

Nr księgi
wieczystej

Opis nieruchomości
przeznaczonej do

dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość
opłat 

z tytułu
dzierżawy

Okres
dzierżawy

Termin
wnoszenia

opłat

1. 98 7797 Krzepice, 
obręb

Kuków

CZ2C/
00041184/1

Nieruchomość
stanowi grunt rolny,

w skład którego
wchodzą użytki

rolne:
ŁIV – 0,6717 ha
RV – 0,0743 ha
N- 0,0337 ha

Dla  przedmiotowej  nieruchomości  brak  jest
miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.  W Studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania  przestrzennego
miasta  i  gminy Krzepice,  działka  w pasie  o
szerokości  20  m  od  linii  rozgraniczającej  z
drogą gminną i długości 85 m, znajduje się w
obszarze  oznaczonym  symbolem  M,  dla
którego  ustalono  przeznaczenie:  zabudowa
mieszkaniowa.  W  pozostałej  części  działka
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
R1,  dla  którego  ustalono  przeznaczenie:
tereny  rolnicze  bez  prawa  lokalizacji
zabudowy.  Ponadto,  działka położona jest  w
terenie zmeliorowanym.

200,00 zł
rocznie

9 lat Do 20
stycznia

każdego roku
dzierżawy

• Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni, tj. od 10 marca



2020 roku do 30 marca 2020 roku, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co
najmniej powiat.

• Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach
określonych w umowie oraz po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższona o 2%.


