ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA
z dnia

Ot

Nr )li7/2012
SOKÓŁKI
lutego 2012 roku

sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.

w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym IDz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ; z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz.984 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r Nr 192 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142
i 146 , Nr 106 poz. 675, z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, nr 134
poz. 777, Nr 149 poz. 887 1 , w związku z art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1 Dz. U. z 2010 r Nr 102 , poz. 651, zm.
Nr 106 poz. 675; Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z
2011 rNr 64 poz. 341, nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981
i Nr 187 poz. 111Ol oraz § 15 ust. 1 Uchwały Rady Miej skiej w Sokółce Nr. XXII160108 z
dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
trzy lata lub na czas nieoznaczony 1 Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 90 poz. 861, zm.
Nr 153 poz. 1487, z 2009 r. Nr 8 poz. 621 - zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam

do dzierżawy w drodze przetargów
ustnych ograniczonych
następujące
nieruchomości
niezabudowane
stanowiące własność Gminy Sokółka,
położone na terenie obrębu 6 DrabIe:
1/ część działki oznaczonej numerem geodezyjnym Nr 33 o pow. 0,1300 ba,
2/ działka oznaczona numerem geodezyjnym Nr 42 o pow. 0,3800 ba,
mające urządzoną księgę wieczystą o Nr KW BIl S/00040948/3 - z przeznaczeniem
pod tereny powierzchniowej
eksploatacji kruszywa naturalnego, zgodnie z koncesją.

Nieruchomości gruntowe stanowiące drogi gruntowe, oznaczone numerami geodezyjnymi
nr 33 o pow. 0,2600 ha (część) i nr 42 o pow. 0,3800 ha, położone w obrębie Drahle,
stanowią
własność gminy Sokółka. Wpłynęło podanie
o sprzedaż powyższych
nieruchomości z przeznaczeniem pod bieżącą działalność związaną z powierzchniową
eksploatacją kruszyw naturalnych. Z uwagi na to iż do działki leśnej ( nr 36/3 ) stanowiącej
własność Lasów Państwowych, nie będzie bezpośredniego dojazdu, gdzie dojazd został
ustanowiony
z działki nr 36/2 stanowiacej własność petenta, powyższe nieruchomości
postanowiono przeznaczyć do dzierżawy.
Podmiot wykazał iż przedmiotowe działki znajdują się w terenie górniczym, który został
objęty koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża" DRAHLE V" /Decyzja nr
DIS.III.7512-134/08 z dnia 30.04.2008r. udzielająca koncesji na wydobywanie kruszywa
naturalnego ze złoża "DRAHLE V" położonego na powyższych działkach.
Zgodnie z procedurą dotyczącą obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Sokółka wynikającymi
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /Dz. U. z 20 lOr. Nr 102 poz. 651 z późno zm.l aby przeznaczyć
nieruchomość do dzierżawy, należało wydać zarządzenie Burmistrza Sokółki o przeznaczeniu
powyższych nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla
podmiotu posiadającego koncesję na wydobywanie kruszywa.

