
       Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 146/2021 

    Wójta Gminy Rychliki 

  z dnia 23 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 136/2021 

Wójta Gminy Rychliki, z dnia 2 grudnia 2021 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w 

dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu 

o przeznaczeniu tych nieruchomości do oddania w dzierżawę.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 oraz art. 38 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) - 

zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. 

1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 

136/2021 Wójta Gminy Rychliki z dnia 2 grudnia 2021 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania  

w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Rychliki, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu  

o przeznaczeniu tych nieruchomości do oddania w dzierżawę, w ten sposób, że: 

- w załączniku stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej w pkt. 2 tabeli w kolumnie dotyczącej: stawki rocznego czynszu dzierżawnego 

zapis „0,7731 kwintala pszenicy. Raty półroczne, płatne do dnia 15 marca i 15 września każdego 

roku”, zastępuje się zapisem „0,7761 kwintala pszenicy. Raty półroczne, płatne do dnia 15 marca  

i 15 września każdego roku”. 

- w załączniku stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej w pkt. 4 tabeli w kolumnie dotyczącej: powierzchni w ha/ rodzaj użytku w ha, zapis 

„0,0594 tj. B RIVa”, zastępuje się zapisem „594 tj. RIVa” oraz w kolumnie dotyczącej: stawki 

rocznego czynszu dzierżawnego zapis „0,30 zł za 1m², netto/brutto, płatny do dnia 15 marca każdego 

roku, zastępuje się zapisem „0,20 zł za 1m², netto/brutto, płatny do dnia 15 marca każdego roku”.  

- w załączniku stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej w pkt. 10 tabeli w kolumnie dotyczącej powierzchni w ha/ rodzaj użytku w ha, 

zapis „0,0718 tj. N – 0,0718”, zastępuje się zapisem „0,0718 tj. RIVa – 0,0718”. 

 

§ 2. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Rychlikach i sołectwa Święty Gaj, Rejsyty i Jelonki oraz publikację na stronie 

internetowej: BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: 

www.rychliki.pl.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d.s. nieruchomości.  

                                                                               

                                                                               § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

     Wójt Gminy Rychliki 

            /-/ Zbigniew Lichuszewski  
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