
Zarządzenie Nr  35 /2012 
Wójta  Gminy Z ębowice 

                                                             z dnia 01 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie przeznaczenia do  dzierżawy  nieruchomości gruntowej położonej  w Kadłubie Wolnym         
na okres do 3 lat.  
 
  Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1, 
art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przeznacza się do  dzierżawy  nieruchomości gruntowe położone   w  Kadłubie Wolnym, stanowiące 
własność  Gminy Zębowice na okres 3 lat oraz podaje się   do publicznej wiadomości wykaz tych 
nieruchomości: 
 

1) działka nr  1147 o pow.  1,0300 ha  z  k.m.  3, obr ęb Kadłub Wolny, 
zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie KW  45031 w ewidencji gruntów                               
i budynków  grunty sklasyfikowane jako: (ŁIV- 0,3600 ha, LsIV- 0,2500 ha, Lz- 0,0500 ha, Wsr- 
0,3700 ha). 

 
• Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 201,04 zł brutto 

(słownie: dwieście jeden złotych   04/100) 
 
 2) działka nr 1145 o pow. 0,7700 ha z k.m. 3, obr ęb Kadłub Wolny , zapisana w księdze 
wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie KW 49652 w ewidencji gruntów i budynków grunty  
skalsyfikowane jako LsIV- 0,0900 ha,  WSR- 0,2400 ha, Bi- 0,0300 ha i Lz-0,4100 ha. 

 
• Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 186,20 zł brutto 

(słownie: sto osiemdziesiąt sześć złotych 820/100) 
 
      -  dla tej części miejscowości Kadłub Wolny Gmina  nie posiada aktualnego planu  
       zagospodarowania przestrzennego. Stan faktyczny w terenie- tereny powyrobiskowe. 
 
Czynsz będzie płatny z dołu w okresach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Nr 39 89091029 2002 0000 2437 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział w Zębowicach. 
 
Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany 
pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie. 

 
§ 2 

 
Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 01.06.  2012 r. do 22.06. 2012r.  
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 


