Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.77.21.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 4 czerwca 2020 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do
publicznej wiadomości na okres 21 dni WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne.
Nr Księgi
Wieczystej

Nr
działki

Powierzchnia

1
BB1C/00014122/0

2
1509/25

3
Część działki o
pow. 0,17.80

BB1C/00014122/0

1169/95

Część działki o
pow. 0,14.00

Opis
nieruchomości/lo
kalu
4
Lzr-RIVa
RIIIb

RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu
dzierżawy/ najmu

Wysokość opłat z
tytułu podatku

5
Zgodnie z ustaleniami z mpzp, działka znajduje się:
- częściowo w terenach zieleni niskiej o symbolach planu A91ZŁ,
A92 ZŁ,
- częściowo w terenach dróg rowerowych o symbolu planu
A8KR,
- w terenach złoża węgla kamiennego i metanu „Zebrzydowice”jako kopaliny towarzyszącej.

6
Grunty na cele rekreacyjne
- tereny rekreacyjnosportowe z
przeznaczeniem na
nieodpłatne korzystanie
przez mieszkańców gminy
- bez opłat z tytułu
dzierżawy.
Grunty na cele rekreacyjne
- tereny rekreacyjnosportowe z
przeznaczeniem na
nieodpłatne korzystanie
przez mieszkańców gminy
- bez opłat z tytułu
dzierżawy.

Zgodnie z ustaleniami z mpzp, działka znajduje się:
- częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- dla lokalizacji nowej zabudowy o symbolach planu - A230MN2
i A98MN2
-częściowo w terenach dróg publicznych klasy dojazdowa o
symbolu planu A15KDD
- częściowo w obszarze strefy techniczne od linii
elektroenergetycznej 20 kV
- częściowo w terenach zagrożenia osuwania się mas ziemnych osuwiska aktywne okresowo
- w terenach złoża węgla kamiennego i metanu „Zebrzydowice”jako kopaliny towarzyszącej.

Informacje o sposobie
dzierżawy/ najmu

Położenie
nieruchomości

7
Zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy
Zebrzydowice w
sprawie określenia
wysokości stawek od
nieruchomości
na dany rok.

8
Zawarcie umowy
dzierżawy na cele
rekreacyjne (utrzymanie
dotychczasowej funkcji boiska wraz z zapleczem)
na okres 3 lat.

Zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy
Zebrzydowice w
sprawie określenia
wysokości stawek od
nieruchomości
na dany rok.

Zawarcie umowy
dzierżawy na cele
rekreacyjne (utrzymanie
dotychczasowej funkcji boiska wraz z zapleczem)
na okres 3 lat.

9
Jednostka
ewidencyjna:
240312_2
Zebrzydowice
Obręb: 0007,
Zebrzydowice Dolne
w rejonie ul.
Okrężnej
Jednostka
ewidencyjna:
240312_2
Zebrzydowice
Obręb: 0007,
Zebrzydowice Dolne
w rejonie ul.
Okrężnej

Wynajmującemu/wydzierżawiającemu przysługuje prawo zmiany wysokości naliczonego czynszu, o czym najemca/dzierżawca będzie informowany.

Wójt Gminy Zebrzydowice
mgr Andrzej Kondziołka
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