
ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 26.09.2017 roku 

 

w sprawie :  przedłużenia  umów   dzierżawy   nieruchomości  gruntowych  stanowiących 

         własność Gminy Piława Górna 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 23 ust.`1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i 2   oraz                                         

art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                             

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie § 5 Uchwały  nr 101/XVI/2008 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia                                         

zasad gospodarowania mieniem Gminy w zakresie wydzierżawiania, wynajmowania                                   

i użyczania nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 122 z 2008 r., poz. 1440), 

Burmistrz Piławy Górnej zarządza, co następuje: 

 

§1 

Przedłuża się, na okres do 31.08.2020 r. umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Gminy Piława Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 75 o pow. 0,1438 ha,  

- nr 135 w części o pow. 0,1949 ha,  

- nr 144 o pow. 0,3692 ha,  

- nr 263 o pow. 0,6554 ha,  

- nr 305/2 o pow. 0,1215 ha,  

- nr 307 o pow. 0,3000 ha,  

- nr 399/2 o pow. 1,5486 ha,  

- nr 488 o pow. 0,1772 ha , 

zlokalizowane w Piławie Górnej - Obręb Kośmin, z przeznaczeniem na produkcję rolną. 

 

§2 

Przedłuża się, na okres do 31.08.2020 r., umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Piława Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:                          

- nr 375 w części o pow. 2,4540 ha, 

- nr 729 o pow. 1,2367 ha,  

zlokalizowane w Piławie Górnej - Obręb Południe, z przeznaczeniem na produkcję rolną. 

 

§3 

Przedłuża się, na okres do 31.08.2020 r., umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Piława Górna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka                          

nr 362 o pow. 0,0225 ha, zlokalizowaną w Piławie Górnej - Obręb Południe, z przeznaczeniem 

na ogródek przydomowy. 

 

§4 

Przedłuża się, na okres do 31.08.2020 r., umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Piława Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 295 o pow. 0,4886 ha, 

- nr 322 o pow. 0,0458 ha,  

zlokalizowane w Piławie Górnej - Obręb Północ, z przeznaczeniem na produkcję rolną. 

 

 



§5 

Przedłuża się, na okres do 31.08.2020 r., umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Piława Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:                          

- nr 556 o pow. 0,3477 ha, 

- nr 588 o pow. 0,9048 ha, 

- nr 785 o pow. 2,9627 ha,  

Zlokalizowane w Piławie Górnej - Obręb Kopanica, z przeznaczeniem na produkcję rolną. 

 

§6 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ewidencji działalności 

gospodarczej 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta. 

 

 

 

 

 

 


