
ZARZĄDZENIE NR 970/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek o funkcji rolnej 
stanowiących własność Gminy Świebodzice, na czas oznaczony do trzech lat.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                
z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) i Rozdziału IV Uchwały nr XXXIV/193/08 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice  zarządza się co następuje : 

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek o funkcji rolnej 
stanowiących własność komunalną Gminy Świebodzice, na  czas oznaczony do trzech lat.

§ 2. Wykaz działek, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu  Miejskiego w  Świebodzicach.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Burmistrz Miasta Świebodzice 

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez  

wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 21.07.2017 r. w holu Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 

czas oznaczony do trzech lat, w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice . 

 
 

Nazwa nieruchomości Numer 

działki 

Powierzchnia 

działki [ ha
 
] 

Położenie/obręb 

Nieruchomość rolna 

Nieruchomość rolna 

 

193 

196 

 

1,2680 

1,6037 

 

Pełcznica 1 

Pełcznica 1 

 

Nieruchomość rolna 

 

202/3 0,0500 

 

Pełcznica 2 

 

Nieruchomość rolna 

Nieruchomość rolna 

Nieruchomość rolna 

Nieruchomość rolna 

 

639 

471/1 

757 

758/1 

0,3028 

0,0029 

0,3975 

2,1435 

 

Śródmieście 3 

Śródmieście 3 

Śródmieście 3 

Śródmieście 3 

 

Nieruchomość rolna 

 

691 

 

0,3303 

 

Ciernie 5 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie niniejszego zarządzenia, działki komunalne o
funkcji rolnej mogą być wydzierżawiane na czas oznaczony do trzech lat, głównie rolnikom na
upełnorolnienie posiadanych gospodarstw rolnych.

Sporządził :Władysław Gidelski
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