ZARZĄDZENIE Nr 10.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. 2)

zarządzam co następuje :
§1
Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Halinowie na okres 21 dni.
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Halinowie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Halinowa.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz.
1432 i poz. 2500.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 1509 i z 2018r. poz.
2348.
1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 5 lutego 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE HALINÓW
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
położenie i opis numer
nieruchomości działki
Halinów,
nieruchomość
zabudowana

607/9

numer
KW

powierzchnia
działki w ha

SI1M/00117712/2

0,0708
powierzchnia
do dzierżawy14,85 m2

przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego
teren dróg publicznych
(2. KDL)

okres obowiązywania
umowy, przeznaczenie
przedmiotu dzierżawy
od dnia podpisania
1 rok,
umowy dzierżawy dzierżawa nieruchomości
w celu prowadzenia
działalności handlowousługowej

termin
zagospodarowania,

wysokość
miesięcznego
czynszu
450 zł. + 23% VAT

termin
płatności, zasady
aktualizacji opłaty
do 30 każdego miesiąca,
czynsz dzierżawny będzie
waloryzowany zgodnie ze
średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych
ogłoszonym przez GUS.

