
B U R M I S T R Z
MIASTA KALETY

Zarzijdzenie 0050.163.2012.
Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 15 pazdziernika 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do
wydzierzawienia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.)

zar/ijdza si$, co nast^puje:

§1-

Podaje si§ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych do
wydzierzawienia na okres dluzszy niz 3 lata, obejmuj^cy nast^puj^ce nieruchomosci:

1) nieruchomosc oznaczona dzialkami ewidencyjnymi nr: 1848/13, 2355/750 i 951/13 o
l^cznej powierzchni 2.5515 ha, polozona w Kaletach, karta mapy 2 Kalety, zapisana w
ksi^dze wieczystej S$du Rejonowego w Tarnowskich Gorach pod numerem 59357 i
59407.

2) cz^sc nieruchomosci oznaczonej dzialk^ ewidencyjn^ nr 3790/100 o powierzchni do
wydzierzawienia 2.4037 ha, polozonej w Kaletach, karta mapy 1 J^drysek, zapisanej
w ksi^dze wieczystej Sqdu Rejonowego w Tarnowskich Gorach pod numerem
GL1T/00061365/0.

§2.

Szczegolowe dane dotycz^ce w/w nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia
zawiera zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§3 .

Wykaz nieruchomosci opisanych w § 1 niniejszego zarz^dzenia podlega wywieszeniu na
tablicy ogloszen Urz^du Miejskiego w Kaletach na okres 21 dni.

§4.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

mgr Klaudiusz Kandzia



zal^cznik Nr 1
do zarza_dzenia Nr 0050.163.2012 zdnia 15 pazdziernika2012 r.
Burmistrza Miasta Kalety.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia.

Nieruchomosc nr 1:
Pok>2enie: Kalety, okolice ul. Armii Krajowej,
Obreb: Kalety, karta mapy 2 Kalety,
Numer dzialek: 1848/13, 2355/750 i 951/13
L^czna powierzchnia dzialek: 2.5515 ha,
Numer ksifgi wieczystej: 59357 i 59407 S^du Rejonowego w Tarnowskich Gorach,
Cel dzierzawy: instalacja farmy fotowoltaicznej,
Przeznaczenie w planie: tereny zieleni nieurz^dzonej - symbol planu 1Z9. Przeznaczenie
podstawowe: tereny produkcji rolnej i zieleni nieurz^dzonej. Dodatkowe ustalenia dla tego
terenu okresla plan zagospodarowania przestrzennego.
Okres dzierzawy : 25 lat,
Czynsz dzierzawny za przedmiotowa^ nieruchomosc: 1 786 zl miesi^cznie + 23% VAT

Nieruchomosc nr 2:
Polozenie: Kalety, ul. ks. Drozdka,
Obreb: Kalety, karta mapy 1 Jedrysek,
Numer dzialki: 3790/100
Powierzchnia dzialki: 2.8417 ha,
Powierzchnia dziaiki do wydzierzawienia: czesc w/w dzialki o powierzchni 2.4037 ha.
Numer ksiegi wieczystej: GL1T/00061365/0 Sqdu Rejonowego w Tarnowskich Gorach,
Cel dzierzawy: instalacja farmy fotowoltaicznej,
Przeznaczenie w planie: przedmiotowy teren znajduje si? w strefie oznaczonej symbolem:
1U9 - tereny uslug r6znych i 1Z9 - tereny zieleni nieurz^dzonej. Dodatkowe ustalenia dla
tego terenu okresla plan zagospodarowania przestrzennego.
Okres dzierzawy: 25 lat,
Czynsz dzierzawny za przedmiotowy nieruchomosc: 2 644 zl miesiecznie + 23% VAT.

Wykaz zostal wywieszony na okres 21 dni, czyli do dnia 6 listopada 2012 roku.

B U R M i S'JRZ
MUisla K

mgr Klauclhisz Kcindzia


