
Załącznik
do uchwały Nr 399/2021
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 24 maja 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Zarząd Powiatu Bolesławieckiego, wykonując zadanie z zakresu gospodarowania
mieniem powiatowym, podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCIPRZEZNACZONE] DO ODDANIA W NAJEM,
STANOWIĄCEJWŁASNOSC POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

Położenie Gmina Bolesławiec, obręb Krępnica

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

działka nr 266/1 stanowiąca użytek dr oraz Bi
objęta KW JGlB/OOO27449/4

Stan nieruchomości zgodnie z zapisem działu ll KW właścicielem
działki jest Powiat Bolesławiecki

Powierzchnia nieruchomości 0,0516 ha do wynajmu 4 m2

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowaniaprzestrzennego

tereny rolne wyłączone spod zabudowy
oznaczone symbolem Rp, lokalizacja sieci,
nieuciążliwe obiekty, urządzenia infrastruktury
technicznej i komunalnej, w części tereny na
poszerzenie drogi lokalnej oznaczone
symbolem Ll/Z

Opis nieruchomości sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane
oraz drogi; nieruchomość niezabudowana

Cel dzierżawy lokalizacja automatycznej telemetrycznej stacji
hydrologicznej zbierającej dane niezbędne do
realizacji osłony hydrologiczno-
meteorologicznej Polski, zgodnie z ustawa
Prawo Wodne. Właściciel stacji — Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Państwowy lnstytut Badawczy, 01-673
Warszawa, ul. Podleśna 61, Oddział we
Wrocławiu, ul. Parkowa 30,51—616 Wrocław

Formai tryb oddania w dzierżawę bezprzetargowo — na podstawie art. 37 ust. 4a
ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego 54,00 zł netto + 23 % VAT

Wysokość czynszu dzierżawnego może być
waloryzowana nie częściej niż 1 raz w roku,
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych
przez Prezesa GUS.

10. Okres dzierżawy 10 lat

/7'
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia ..Śhl. maja 2021 r. do dnia iii.. czerwca 2021 r.



Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12 i w siedzibie Urzędu Gminy
Bolesławiec, podlega opublikowaniuw prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego.

Informacji udziela Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii
Krajowej 12, pok. 202, tel. 75 612 17 45.


