W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz Lądka - Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.256.2018
BURMISTRZA LĄDKA - ZDROJU
z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia stawki
czynszu dzierżawnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz 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)
zarządza się, co następuje:
§1
1. Burmistrz Lądka - Zdroju wyraża zgodę na przeznaczenie do dzierżawy niżej opisanych
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek - Zdrój:
obręb: Konradów
- dz. nr 313/1 (AM-2) o powierzchni całkowitej 68,76 ha, w części o powierzchni 11,00 ha,
w tym: LsV-10,79 ha, PsV-0,21, SW1K/00093779/8;
- dz. nr 6 (AM-1) o powierzchni całkowitej 11,18 ha, w części o powierzchni 5,00 ha, w tym:
PsIV-3,77, PsV-0,69, PsVI-0,54, SW1K/00093779/8; dz. nr 7 (AM-1) o powierzchni
całkowitej 13,04 ha, w części o powierzchni 6,00 ha, w tym: PsIV-5,03, LsV-0,97,
SW1K/00093779/8, dz. nr 10/3 (AM-1) o powierzchni całkowitej 17,93 ha, w części
o powierzchni 5,00 ha, w tym: PsIV-5,00, SW1K/00095753/4
na warunkach określonych w Wykazie nr IF.6845.R15.2018.411 z dnia 28 listopada 2018
roku.
2. Dla części o pow. 11,00 ha z nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem działki
313/1 (AM-2) ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 110,00 zł/ha/rok
(słownie: sto dziesięć zł 00/100). Podana stawka czynszu jest zwolniona z podatku VAT
na podst. §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zwolnień do podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701).
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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