
WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie

           RGGOŚ-72243-
52/2007 

Sanok, 21.11.2007r.
        

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok
przeznaczonej do dzierżawy położonej w Sanoczku

Wójt  Gminy  Sanok  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  części  nieruchomości  stanowiącej 
własność  Gminy  Sanok,  przeznaczonej  do  oddania  w  dzierżawę  na  cele  rolnicze,  w  trybie 
bezprzetargowym, na okres trzech lat,  to jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),  art. 13 i art. 
25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.), Uchwały Nr XII/107/99 Rady Gminy Sanok z dnia 
17 czerwca 1999r. określającą zasady nabycia, zbycia i  obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 161/2007 z 
dnia  20  listopada  2007r.  w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  części  nieruchomości  stanowiącej  własność 
Gminy Sanok położonej w Sanoczku,

Położenie: Woj.: podkarpackie, Jed. Ewid.: Gmina Sanok, Obręb: Sanoczek
Nr działki / Powierzchnia: część działki nr 379 o pow. 1,55 ha

Księga wieczysta: 46609
Opis: Ps III pow. 1,55 ha

Roczny czynsz dzierżawny: Równowartość 4 dt pszenicy
Termin  wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 15 września 

każdego
roku

Uwagi:
Dzierżawca, prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne 
ciężary  związane  z  przedmiotem  dzierżawy  oraz  ponosić  koszty 
ubezpieczenia obowiązkowego. 

Obciążenia: Brak

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Gminy w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23, 
a informację  o  wywieszeniu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty 
w Sanoczku a także na stronach gminy Sanok (//gmina.sanok.com.pl/bip/).
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