
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości do wydzierżawienia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 
poz. 1005, poz. 107 i poz. 1561) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185), zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia gminną nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
   

Burmistrz Miasta i Gminy Radków 
 
 

Jan Bednarczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr 211/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Radków 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

Wykaz 
gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wywiesza się na okres 21 dni 

od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 6 grudnia 2022 roku 

Przeznaczam do wydzierżawienia gminną nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 924/2 AM 
38 o pow. ewidencyjnej 0,0388 ha położoną w Radkowie. Nieruchomość zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków 
sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku 
sporządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00026195/7. Nieruchomość położona jest nad radkowskim zalewem. Działka 
zabudowana jest domkiem letniskowym wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy. Nieruchomość przeznacza się do 
wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2032 r. w celu dzierżawy gruntu pod domkiem letniskowym i gruntu przyległego. 
Nieruchomość jest zagospodarowana. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 2 328,00 zł+ należny podatek VAT. Roczny czynsz 
dzierżawny płatny jest do 31 maja każdego roku, przy czym w pierwszym roku czynsz płatny jest w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być aktualizowany raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
za rok miony podany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

  

   

Burmistrz Miasta i Gminy Radków 
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