
W Y K A Z

nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym 

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zdzieszowice przeznaczonych do dzierżawy.
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Stawka czynszowa ustalona na podstawie
Zarządzenia  Nr  SG.0050.328.2013
Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30.09.2013
w sprawie  ustalenia  minimalnych stawek
czynszu  dzierżawnego  za  nieruchomości
zabudowane  i  niezabudowane  Gminy
Zdzieszowic, oddane w dzierżawę na cele
inne niż rolne 1 zł za 1 m2  rocznie + 23 %
VAT
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Stawka ustalona na podstawie Zarządzenia
Nr SG.0050.461.2014 Burmistrza

Zdzieszowic z dnia 24.10.2014 w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z mienia

gminnego   na okres do 30 dni  30 zł netto
za każdy rozpoczęty okres następnego

miesiąca 20 zł netto + 23 % VAT
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Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku
o  nabycie  nieruchomości  w  terminie  6  tygodni  licząc  od  dnia  wywieszenia  wykazu.  Powyższy  wniosek  należy  złożyć  Urzędzie  Miejskim  w
Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34. 

WYKAZ wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej  na okres 21 dni od dnia 20.06.2019 do 10.07.2019.
Zdzieszowice  19.06.2019 r.


