
 

Zarządzenie Nr 51/2016  

WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 

określony w trybie bezprzetargowym. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446, poz. 1579),  art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777 i z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579) 

oraz wykonując uchwałę nr XX/129/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 7 listopada             

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez obowiązku 

przeprowadzenia przetargu zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 
1. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Skierniewice  na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Skierniewice oraz w prasie lokalnej. 

  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 

       Wójta Gminy Skierniewice   

       z dnia 9 listopada 2016 r. 

 

 

W  Y  K  A  Z 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skierniewice przeznaczonej                             

do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy 

 
Lp. Miejscowość Oznaczenie nieruchomości według katastru        

i księgi wieczystej 

Pow. 

nieruchomości
 

Wysokość opłat             

z tytułu dzierżawy            

za m-c/netto Obręb Nr działki Nr księgi wieczystej 

1 Żelazna 

 

25 

 

4/4 

 9/3 

 

LD1H/00004941/5 

LD1H/00015201/6 

254 m
2 

706,30 zł 

wysokość czynszu 

podlega zmianie 

w przypadku 

zmiany wysokości 

stawek 

określonych               

w przepisach 

odrębnych 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt o łącznej powierzchni               

254 m
2
, stanowiący działki o nr ewid. 4/4 i 9/3, położone w miejscowości Żelazna,              

gmina Skierniewice. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona 

jest na eksploatację wieży (masztu) oraz dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych                   

wraz z infrastrukturą teletechniczną przeznaczoną do pracy w systemie telefonii cyfrowej. 

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości: Od dnia podpisania umowy.                       

Najem na czas oznaczony do 10 lat. 

Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny będzie płatny miesięcznie w terminie 

określonym w fakturze. 

  

 

 

 


