
Zarządzenie Nr 19/2017 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia poprzez dzierżawę nieruchomości wymienione 
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ulicy Rynek 1, a ponadto 
informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń, prasie lokalnej, a także stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony 
Środowiska, Architektury i Gospodarki Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
Małgorzata Stanisławska



Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U z 2016 r. poz 2147 z późn. zm.) Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 
terenie Gminy Borek Wlk., na okres 2 lat:_________ __________________ ____________________________
Lp. Oznaczenie 

nr działki
Nr Kw Pow. Położenie Przeznaczenie 

i sposób 
zagospodaro
wania 
nieruchomości

Okres 
obowiązy
wania 
umowy i 
cel 
dzierżawy

Wysokość opłat 
z tytułu 
dzierżawy za 
rok 2017

Termin 
wnoszenia 
opłat

1. 321 P01Y/000238
89/2

0,75 Głoginin Staw/ 
zarybienie

2 lata ok. 250,00 zl 31 
września 
każdego 
roku

2. 322/44 P01Y/000296 
54/8

0,0377 Borek 
Wlkp.

Produkcja 
rolna

2 lata ok. 18, OOzl 31 
września 
każdego 
roku

3. 743 P01Y/000227 
61/2

0.5410 Borek 
Wlkp.

Staw/ 
zarybienie

2 lata ok. 45,00 zł 31 
września 
każdego 
roku

4. 73/25
73/26
73/86

P01Y/000296 
57/9

4,0358 Borek 
Wlkp.

Produkcja 
rolna

2 lata ok. 1800,00 zl 31 
września 
każdego 
roku

5. 1116/3 P01Y/000390
41/1

1,0871 Borek 
Wlkp.

Produkcja 
rolna

2 lata ok. 450,00 zł 31
września 
każdego 
roku

6. 3 cz. P01Y/000238 
89/2

0,3 Głoginin Produkcja 
rolna

2 lata ok. 280,00 zł 31 
września 
każdego 
roku

7. 308/11 P01Y/000227 
61/2

0,8057 Borek 
Wlkp.

Produkcja 
rolna

2 lata ok. 280,00 zł 31
września 
każdego 
roku

8. 73/24 P01Y/000296 
57/9

1,6376 Borek 
Wlkp.

Produkcja 
rolna

2 lata ok. 650,00 zł 31 
września 
każdego 
roku

Grunty zostaną wydzierżawione na okres 2 lat. Pierwszeństwo do zawarcia umowy dzierżawnej maja 
dotychczasowi dzierżawcy. W razie rezygnacji przez dotychczasowego dzierżawcę zostanie ogłoszony 
przetarg na wydzierżawienie.
Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 3 marca do dnia 24 marca do wiadomości 
publicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. oraz na stronie internetowej Urzędu.


