
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

ZARZĄDZENIE NR ... ...̂ . / 2010
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia •//-- listopada 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155
póz. 1043) - zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości wyszczególnione
w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod w



B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

Załącznik do zarządzenia Nr•<& /2010
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia //"-/- listopada 2010r.

W Y K A Z

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 201 Or. Nr 102 poz.651 z późn. zmianami),
ogłasza się poniższy w y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

Lp

1.

1.

2.

Adres
nieruchomości
Księgi Wieczyste

2.

Drawsko Pom. obręb 1 1
(Kw 9745)

Drawsko Pom. obręb 07
(Kw9919)

Oznaczenie
geodezyjne
działek

3.

część działki
nr 341/5 i 340/5

część działki
nr 2/20

Pow.
działki
w ha i m2

4.

156 m2

do pow.
0,2000 ha

Opis nieruchomości
i przeznaczenie

6.

części działek zabudowanych
pawilonem usługowym

część działki przeznaczona na usługi
turystyczne

Minimalny
czynsz
dzierżawny

7.

miesięcznie
858,- zł +
podatek VAT
rocznie
160,-zł +
podatek VAT

UWAGI

8.

dzierżawa na okres do 10
lat, bezprzetargowo

dzierżawa na okres
10 lat, bezprzetargowo

Czynsz dzierżawny dla nieruchomości opisanej w pkt. l ustala się w stosunku miesięcznym i jest płatny do 15 każdego miesiąca, czynsz dzierżawny
dla nieruchomości opisanej w pkt. 2 jest płatny do 31 marca każdego roku i mogą ulec zmianie w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia
„Wydzierżawiającego".
Umieszczono na tablicy ogłoszeń listopada 2010 roku
Zdjęto z tablicy ogłoszeń


