
BURMISTRZ PRASZKI
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka Praszka, dnia 26 marca 2020r.
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nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Praszki, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 t.j.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka, przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia
na okres od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2023r.

1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:
Działka niezabudowana oznaczona na arkuszu mapy 21 ewidencji gruntów obrębu Praszka nr
159/4 o pow. 0,0119 ha
Opis nieruchomości
Teren zurbanizowany niezabudowany lub w trakcie zabudowy o ogólnej pow. 0,0121 ha, w
skład którego wchodzi użytek Bp - 0,0119 ha wykorzystywany na podstawie zawartej z Gminą
Praszka umowy na okres do dnia 14 kwietnia 2020r. do użytkowania rolniczego.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy,
z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki
rolnej.
Wysokość rocznego czynszu: 56 zł

2. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości :
Część działki niezabudowanej oznaczonej na arkuszu mapy 1 ewidencji gruntów obrębu
Praszka nr 229/5 o pow. 0,7000 ha.
Opis nieruchomości :
Teren upraw polowych o ogólnej pow. 3A774 ha, w skład którego wchodzi następujące użytki:
R IVa - 0,0314 ha, Tr - 0,0693 ha, Ł IV - 3,2497 ha, Ps IV - 0,0893 ha, N - 0,0377 ha
wykorzystywany na podstawie zawartej z Gminą Praszka umowy na okres do dnia 13 kwietnia
2020r. do użytkowania rolniczego.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy,
z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki
rolnej.
Wysokość rocznego czynszu: 88 zł

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce
oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce i Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana
w prasie - " Gazeta Wyborcza" Opole.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres od dnia 26 marca 2020r. do dnia
16 kwietnia 2020r.


