
ZARZĄDZENIE NR 70/19

BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 

okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie .

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  

2018 r., poz. 994 ze zmianami), art.13 ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2018 r., poz.2204 ze zmianami) – Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co 

następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na 

okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością 

gospodarczą ,wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Stroniu Śląskim  ul. Kościuszki 55 na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

www.bip.stronie.dolnyslask.pl  oraz ogłoszeniu w gazecie Tygodniku Powiatowym „Euroregio Glacensis” 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zał�cznik  do zarz�dzenia Nr 70/19 
      Burmistrza Stronia �l�skiego 

                                                                                                                                                                                         z dnia  27 marca 2019 roku

Poło�enie Nr 

działki 

pow. 

w  m 2 

KW 

Nr 

Obci��enia 

nieruchomo�ci

Okres  

umowy 

Cel 

umowy 

Przeznaczenie 

nieruchomo�ci 

w mpzp 

i sposób jej 

zagospodaro-

wania

Wysoko��

czynszu w 

 zł/ m 2 

miesi�cznie

      (netto) 

  

Termin 

wnoszenia 

czynszu 

dzier�aw- 

nego 

Obr�b 

Stary 

Gierałtów 

Obr�b 

Bolesławów 

Obr�b 

Stronie 

�l�skie ul. 

Ko�cielna 

   

Obr�b 

Stronie 

�l�skie ul.  

Zielona 5 

   

Obr�b 

Stronie 

�l�skie ul.  

Ko�ciuszki 

Obr�b 

Stronie 

�l�skie ul. 

Akacjowa  

cz���
53 

1 

cz���
96/2 

1 

cz���
379 

1 

cz���
250 

1 

cz���
14/14 

1 

cz���
553 

1 

------------ 

ł�czna -

pow. 6 m2 

43446 

43446 

44000 

45181 

84706 

44000 

  

nieruchomo�ci 

s�  wolne od 

obci��e� i 
zadłu�e�

do 

trzech 

lat 

Na cele 

zwi�zane z 

działalno�ci�
gospodarcz�
(grunt pod 

kontenery na 

odzie�
u�ywan�) 

142WS – teren 

wód 

powierzchniowych

1.KD(L) – teren 

dróg lokalnych , 

5.KDL – tereny 

dróg klasy lokalnej 

7.MWU – tereny 

zabudowy mieszk. 

Wielorodzinnej, 

1KS – tereny 

parkingów i gara�y

3.KDL – tereny 

dróg klasy 

dojazdowej.                           

5,00 + 

nale�ny 

podatek 

VAT 

kwartalnie 
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