ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2015
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na cele ogrodowe, części nieruchomości
gruntowych położonych w Sulęcinie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zmianami) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na cele ogrodowe, na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowych
oznaczonych działkami o numerach 246/61 i 93/5 położone w Sulęcinie, opisane w wykazie stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej
www.sulecin.pl.

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2015
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia na cele ogrodowe, okres 3 lat.
Nieruchomości są własnością Gminy Sulęcin.
Lp
.

Położenie
działki

Działka
Nr i pow.
(ha)

1.

Sulęcin
Pałacowa

93/5
0,3170

0,0500

Sulęcin
Batorego

246/61
0,1418

0,0400

2.

Powierzchnia
do dzierżawy
(ha)

Opis nieruchomości

Część nieruchomości przeznaczona do
dzierżawy na cele ogrodowe.
W ewidencji gruntów i budynków
użytek zapisany jako B.

Część nieruchomości przeznaczona do
dzierżawy na cele ogrodowe.
W ewidencji gruntów i budynków
użytek zapisany jako Bp.

Okres
dzierżawy

3 lata

3 lata

Czynsz dzierżawny roczny

Termin
wnoszenia
opłat

0,20 zł od 1 m2 w stosunku rocznym.
Czynsz dzierżawny może ulec podwyższeniu
w następnych latach w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów
i usług konsumpcyjnych za III kwartały roku
poprzedzającego.

do
15 marca
każdego
roku.

0,20 zł od 1 m2 w stosunku rocznym.
Czynsz dzierżawny może ulec podwyższeniu
w następnych latach w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów
i usług konsumpcyjnych za III kwartały roku
poprzedzającego.

do
15 marca
każdego
roku

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie na okres 21 dni tj.
od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r.

Id: 669FBE0E-7283-4FCF-B1DF-4B36336D26A6. Podpisany

Strona 1

