
ZARZĄDZENIE NR WG/68/2021 

WÓJTA GMINY GŁOGÓW 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do lat 3, w drodze bezprzetargowej  
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Głogów 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie       
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), § 3 
ust. 1 uchwały Nr XXII/202/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad     
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogów, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Głogów przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres  1 roku 

nieruchomość położoną w Bytniku, obręb 0009 Przedmoście, stanowiącą część działki o nr           

geodezyjnym 36/9 o pow. 0,0995 ha, na cele rolne. 

§ 2. Ogłaszam wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów, wymienionej w załączni-

ku do zarządzenia. 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń           

w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ulicy Piaskowej 1, a informacja o wywieszeniu tego    

wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

§ 4. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania i Nieruchomości 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI Bytnik 

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 36/9 

OBRĘB 0009 Przedmoście 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W KW LE1G/00026567/1 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 3665 m2 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONA DO DZIERŻAWY 

995 m2 

OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość rolna niezabudowana sklasyfikowana 
jako użytek: RIIIa, RIIIb 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE 

MIEJSCOWYM  

Brak planu miejscowego 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO 

ODDANIA W DZIERŻAWĘ  

Działalność rolnicza  

FORMA UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI Bezprzetargowa dzierżawa na czas oznaczony do trzech 

lat  

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY  Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów  

Nr 47/20 z dnia 14.07.2020 r.   

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Pierwsza opłata roczna, płatna w terminie najbliższej 

płatności raty podatku rolnego, kolejne do 31marca  

każdego roku 

Wykaz wywieszono od dnia 15.07.2021 r. do dnia 05.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


