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ZARZĄDZENIE NR ..W2... l 2010
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia O2. O8 • 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 póz. 651, Nr 106 poz.675) w związku z § 4
uchwały Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz
zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr
48 póz. 1027) - 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.
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W Y K A Z

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651
ze zm.) ogłasza się poniższy w y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie miasta Drawsko Pomorskie.

Lp

1.

1.

2.

Adres
nieruchomości

2.

ul. Obrońców
Westerplatte nr 8

ul. Sadowa

Oznaczenie
geodezyjne

3.

część dz. nr 360
obręb 1 1
(lokalizacja nr 11)

część dz. nr 129/2
obręb 12

Pow.
działki

4.

25m2

20m2

Opis nieruchomości

6.

Dzierżawa na czas określony do 3
lat z przeznaczeniem na cele
handlowe

Dzierżawa na czas określony do 3
lat z przeznaczeniem na cele
garażowe

Minimalny czynsz
dzierżawny

7.

I37,50zl +22% VAT
miesięcznie

30,-zl +22% VAT
miesięcznie

UWAGI

8.

bezprzetargowo

bezprzetargowo

Umieszczono na tablicy o głoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

2010 roku


