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WYKAZ
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących rvłasność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierzawę na czas oznaczony do 3 lat w trybie
bezprzetargonTm

Sporzqdzono na podstuwie art. 23 usl. 7 lit. u ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nierttchontrlściami (ti. Dz.U. z 2021 r' poz. IB99 ze zm.)'

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 13 kwietnia ŻO22 r.
do dnia 4 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gotze
przy ul. Mickiewicza l, 56-200 Góra oraz zamieszczeniu na stronach internetowych
tut. Starostwa i Wojewody Dolnośląskiego.

Ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu minimunr powiatowym.
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Oznaczenie
nieruchomości wg. KW
i katastru, powierzchnia

Działki o numerze geodezyjrryn l03l|2' l9l7 i 20ll obręb 0004
Głobice, gmina Niechlow o powierzchniach 0,5079 ha,0,1773 ha
I 0,26 ha lącznie 0,9452 ha, połozone w Głobicach, posiadające
załoŻoną księgę wieczystą LE1G/ 0008l948/9 prowadzoną przęZ
Sąd Rejonowy w Głogowie

Opis nieruchomości Nieruclromości gruntowa oiłnaczone w ewidencji gruntów jako
tereny rolnicze i teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
oznaczone w ewidencji gruntów jako R klasa V

Powierzchnia i ich
numery 103112 - 0,5079 ha

1917 - 0,1773ha
'2nn - u,26 ha

Przeznaczenie
nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Niechlów

Dzierżawione grunty będą użytkowane rolniczo zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w Gmirrie Niechlów

Forma oddania
nieruchomości
opłaty

Wywieszorro na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze dnia: l3 kwietnia 2022 r

Zdjęto ztablicy ogłoszeri dnia: 4 maja2022 r.



STAROSTA
GOROWSKI Zarządzenie nr 25120Ż2

Starosty Górowskiego

z dnia 11 kwietnia20Ż2 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących wlasność

Skarbu Państwa, położonych w obrębie Globice, gmina Niechlów

na podstawie:

-art.23ust. 1pkt7a,art.35ustli2wzw.zart. llustawyzdnia2lsierpnialggTr.
o gospodarce nieruchornoŚciami (tj. Dz. U. z 202l poz. 7899),

zarządzam, co następuj e:

$ l. Postanawiam ptzcznaczyć do oddania w dzierŻawę na czas oznaczorry do 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchornoŚci gruntowych niezabudowanych stanowiących własnoŚć
Skarbu Państwa, położonych w obrębie Głobice' gmina Niechlów' położone w granicach
dzia|ek I03l12, 19l] i 20lI obręb Głobice, gmina Niechlów dla których prowadzona jest księga
wieczysta numer LE 1 G/0008 194819.

$ 2. Sporządzić i podać do publicznej wiadorności wykaz GN.6845.I.202Ż stanowiący
załącznik do Zaruądzenia, zawierający oznaczęnię, opis i warunki oddania w dzierŻawę,
o której mowa w $ 1.

$ 3. Wykaz wywiesza się na okres 2l dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze,
atakŻe zamieszcza się na stronie internetowej urzędu http:l/rvlvrv.pgtrra.bip'goi''p| oraz stronie
podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacj i Publicznej.

$ 4. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomościptzezogłoszenie
w prasie lokalnej.

$ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

$ 6. Niniejsze Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

$ 7. Zarządzęnie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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