Z A R Z Ą D Z E N I E NR 406
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2018.994 ze zm.), art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.121 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XV/167/2008 z
dnia 31 marca 2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
gminnych

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w
wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do
publicznej wiadomości przez ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz
na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia. 13 sierpnia 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.2018.121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia na terenie Gminy Stęszew.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg
danych ewidencji gruntów

Powierzchnia
nieruchomoś
ci
w m2

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Okres trwania
umowy

Wysokość
czynszu z
tytułu
dzierżawy

Termin
wnoszenia
opłat

Tryb wydzierżawienia

Nr działki

Nr KW

1

47/29

PO1S/00044849/9

30

Strykowo
ul. Parkowa 7a

Grunt pod garaż
nr 13

3 lata

200,- zł
netto rocznie
*/

do dnia 28
lutego
każdego
roku

bezprzetargowo
na wniosek
dotychczasowego
dzierżawcy

2

47/29

PO1S/00044849/9

30

Strykowo
ul. Parkowa 7a

Grunt pod garaż
nr 5

3 lata

200,- zł
netto rocznie
*/

do dnia 28
lutego
każdego
roku

bezprzetargowo na
wniosek
dotychczasowego
dzierżawcy

*/ Dzierżawca tytułem zabezpieczenia winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednorazową opłatę w wysokości 246,00- zł, rozliczoną w ostatnim roku dzierżawy.

