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WYKAZ

nicruclromości przcznaczonych do rvydzierżawicnia'
Ni

podsta\\ic Listarr)'z drlia l9 paździerrrika 199l r' o gospodarorvaniu nieruchomościaIlri loln1'ni
skirlbu l)łIisL\Yir (lekst.jednolity Dz'U. Ż 201ó l. poz' 1491)' Ustawy o ksztalto\!aniu uslloju Iolnęgo
|D7.'| ' z 2012 r. poz' 803 z póżn'zn') Wojt cnlin) Z)tlro poJajś do ptlt liczne.j \\,iadonlości \\,) kaz
lrieluchoIllości pI'zcznłczotrr'ch clo u.ydzie lżau.ie nia stanoNiących rvlasnośćSkalbu Państrra Pańsllvorr'elo IundLrszLl Zicnri'
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PoloŻenie: Silrrica. gninir Ż11rro. nr. lnapy lPorvier'zclinia działlii. lodzaj użytków. klasy:
działko o lrr 369 - o potv. 0'49 he.,

LIV - 049ha
Jz irlk. o rl .l'.r
I.

3.

J

lV

0.50 h.r.

o

fo\\ - 0.i0 hi.

.lz.nll. .. .r' lJ() - ,'porr. - 0.rB lr..
L IV - 0.]8 lrł.
dziłlka o lll- lJ_j - o pou'. - 0.55 ha.
rr.)f lr.r.
I lV
cZęśćdzialki o l1l 1224 - o pow.0,21 ha'
t. lV ' 0.05 ha.L V - 0.l2ha. PsV - 0,04ha.
Stan pra*ny dzialek ulegulowany.iest N Księdze Wieczystej:

Nr K\\/ P l lR/0005971 lll - dol. dz. nr 169. l7l. l4l.
Dl.r rlziałt'li nl l.ł9 i l22.ł lric n]a plolr'aclzon1,cb Ksiąg WiecŻ} sl) ch.
l\'Iininlalne stlrlrlta cZ\ns7!l dŻierŻa\rnego z u\\' dzia]ek \\)'nosi 200.00
bez pocluLl,Lr V,,\ l

l.
]'

z].

r'oezlric.

lt

I)olożellic| Pulinlzóll', gn]ina Zytno' nr napy _ 1'
l)orr icr'zchnił c]ziałki. loclzai uż}tliów. klas}'I

(/i:rlk., nrU/l . p rr - r.1: lr:r.
It V - 0.ll hr. l{ \/l - 0.09 ha. L lV clzilrlL.l o rlr'2_l2 - oporr' - l.88hł.
l{ Vl - l.37 hu. lł V _ 0.0] ha'

0.05 h"i.

-]. stan ]]la\,ll)'dzialki ulegulowanyjest w KsiędŻe Wieczystej:

l(W PT1tu00090686/6 dot. dz. nr 6/1,
Dla dzialki nr 242 nie ma plo\Ą'adzoDęj Księgi Wieczystej'
N,1iniIrla]na sl.l\vkł cZ}nszu dzieźalvnego z wrł'- działek u1'nosi ,1].00
lrez po!li]lku VA-f.
NL

-l'

z].

IocŻnie.

l

l)zicrŻlrtlir llierLrcllLlrllości nirsLltpi u,lllodze pvetatr.ltl ustllego nieogl|l icZonelio'

tv

ogloszenie o prŻelargu zostanie podane do pttblicznej rviadonrości po upływie
od claty ogloszerlia niniejszego wykazu.
Szczer:ólorrę in1brnlacjc o nienlcl']ol'Dościacl] zarlriesŻcZon\'ch lr, *Yliazie
\\, Urzęr]zie Clnin\ lr Zl trrie poli' Nr' 8. rrl' Krótka .ł. rr' godz'7" ]5"''
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