ZARZĄDZENIE Nr 1602/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy
Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami ) i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku , poz. 121 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwały nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:
§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości będące własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, położone
na terenie Miasta Krotoszyn.
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik do zarządzenia nr 1602/2018
Burmistrza Krotoszyna z dnia 12.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia,
będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn,
położonych na terenie Krotoszyna
Burmistrz Krotoszyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018
roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że przeznacza do wydzierżawienia:
I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości
Nieruchomości gruntowe (część) o łącznej powierzchni ca 0,0600 ha, oznaczone ewidencyjnymi numerami
1586/1 ark. mapy 27, księga wieczysta KZ1R/00025767/9 i 1586/2 ark. mapy 27, księga wieczysta
KZ1R/00039633/2
II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomości to grunty przeznaczone pod ogródki gastronomiczne
III. Czas trwania dzierżawy
Nieruchomości wydzierżawione zostaną na okres do 1 roku
IV. Wysokość czynszu
Czynsz miesięczny w wysokości 1 000,00 zł za dzierżawioną część działek, powiększony o należny podatek
VAT + opłaty
V. Termin wnoszenia czynszu
Czynsz płatny do 15 dnia każdego miesiąca
VI. Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia
Tryb przetargowy

