Łubniany, 17.12.2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/14
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat
w drodze bez przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. zm. / i art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2014r. poz.518
z późn.zm. / z a r z ą d z a m, co następuje:
§1.
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie Nr 1 stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Łubnianach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl na
okres 21 dni.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/2014
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 17 grudnia 2014r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na okres 10 lat w drodze bez przetargowej

1. Położenie

Jełowa

2. Nieruchomość

część działki nr 852/246 km 1
obręb Jełowa,

3. Powierzchnia

0,0042 ha

4. Nr księgi wieczystej

OP1O/00070268/2

5. Przeznaczenie w planie

teren oznaczony symbolem “ 16MR”
tj. teren zabudowy zagrodowej

6. Przeznaczenie nieruchomości kiosk handlowy ( przedłużenie dzierżawy)
7. Okres umowy

10 lat

8. Wysokość czynszu

- za okres od 01.02.2015r. do 31.12.2015r. w
wysokości 1450,90 zł plus podatek VAT 23 % /sł.
jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złoty 90/100 /płatne
w terminie do 31 maja 2015r. ,
- za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w
wysokości 1.582,80 zł plus podatek VAT 23% /sł.
jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa złote 80/100/
płatne w terminie do 31 maja każdego roku ,
- za kolejne okresy roczne od 01.01.2017r. do
31.12.2024r. w wysokości 1.582,80 zł plus podatek
VAT 23% /sł. jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa
złote 80/100/ płatne w terminie do 31 maja każdego
roku ,
za okres od 01.01.2025r. do 31.01.2025r. w
wysokości 131,90zł plus podatek VAT 23 % /sł. sto
trzydzieści jeden złoty 90/100/ płatne w terminie do
31.01.2025r.

9. Aktualizacja opłat

w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na rynku

10. Wydzierżawiana nieruchomość wolna jest od długów , ciężarów i roszczeń na rzecz
osób trzecich .

========================================== =======
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie
w dniach od 17.12.2014 r. do …………….

.

