
Wójt Gminy Baćkowice
27-552 Baćkowice woj. świętokrzyskie
podaje do publicznej wiadomości,

że od dnia 10 marca 2014r. przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w
Baćkowicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Baćkowice przeznaczonych do wydzierżawienia, obejmujący nieruchomości
położone w Obrębie: Gołoszyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Piórków i
Piórków Kolonia Gminy Baćkowice.
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Wójt Gminy Baćkowice

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia ł997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102. poz. 651 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baćkowice prLeznaczonych do oddania
w dzierżawę

Wymienione poniżej nieruchomości położone są w
Gminie Baćkowice, powiat opatowski, województwo świętokrLyskie

L. Nazwa Numer POl\.'. Numer Opis Przeznaczenie Wysokość
p. obrębu ewidencyjny ".. ha Księgi nieruchomości nieruchomości i opiat

ewidencyjne dzialki Wieczystej sposób jej z tytulu
go zagospodarowa dzierżawy

oia (rocznie
w zll

l. Goloszyce 224/3 0,13 29582 parking - w KDWi U- 1500,00
część centralnej tereny dróg

części wewnętrznych i
miejscowości, usług
w sąsiedztwie komercyjnych

drogi nieuciążliwych
powiatowej i
gminne;

2. Nieskurzów 147/I.I46,145 0030 21730 nieruchomość UO, KDL2, RZ 50,00
Nowy (część) gruntowa - .terenyoświaty,

ląka, w pobliżu dróg lokalnych,
drogi krajowej, tereny rolnicze
tereny byłej stanowiące
szkoly trwale użytki

zielone
3. Nieskurzów 813 0,40 35403 nieruchomość ML-tereny 100,00

Stary gruntowa- budownictwa
polożona letniskowego

między drogą
gminną ,3

terenami Lasóv{
PaTistwowvch

4. Piórków 834/11 I.I4 24863 nieruchomość UO, RZ - tereny 200,00
gruntowa - oświaty i tereny
położona w rolnicze
centralnej stanowiące
części trwale użytki

miejscowości. zielone
w sąsiedztwie
nieruchomości
szkolnei

5. Piórków 496 1,52 24798 nieruchomość RMI, R-tereny 200,00
Kolonia gruntowa - zabudowy

nieruchomość zagrodowej,
polożona tereny rolnicze

między drogą
gminną
(piórków
Zajesienie), a
gruntami wsi
Wszachów



"

Nieruchomości należy zagospodarować niezwłocznie, zgodnie z ich przeznaczeniem
dotychczasowym sposobem użytkowania.
Terminy wnoszenia opłat - z dołu - do dnia 31-go marca roku następującego po roku dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat - w formie aneksu do umowy.
Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do lat 3.

Baćkowice, 07.03.2014 r.
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