IG.0050.299.2021.BT
ZARZĄDZENIE Nr 299/2021
Burmistrza Michałowo
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o
wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Załącznik do Zarządzenia Nr 299/2021
Burmistrza Michałowa
z dnia 30 marca 2021 r.
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
Miejscowo
ść

Nr działki i
powierzchnia

Nr księgi
wieczystej

Rudnia
Garbary

84/9 o pow. 0,0844 ha
13/7 o pow. 0,0214 ha

BI1B/00054372/9
BI1B/00199911/8

Rudnia

74/1 o pow. 0,29 ha

Rudnia

84/15 o pow. 0,0299 ha
84/25 o pow. 1,3620 ha

Termin
zagospodar
owania
nieruchomo
ści

BI1B/00054372/9

BI1B/00054372/9
z dniem
podpisania
umowy

Rudnia

84/23 o pow. 1,9623 ha

BI1B/00054372/9

Rudnia

84/32 o pow. 0,9196 ha

BI1B/00054372/9

Przeznaczenie i
sposób
zagospodarowania
dz. przeznaczone na
usługi komercyjne
turystyki i
wypoczynku
dz. przeznaczona na
tereny usług
publicznych
wypoczynku
plażowo-kąpieliskowe
go oraz pod tereny
usług publicznych
sportów wodnych,
lodowych i lądowych
kwalifikowanych
dz. przeznaczone na
usługi komercyjne
turystyki i
wypoczynku oraz
tereny leśne
dz. przeznaczona na
usługi komercyjne
turystyki i
wypoczynku, tereny
usług publicznych
sportów wodnych,
lodowych i lądowych
kwalifikowanych oraz
tereny lasów
dz. przeznaczona na
usługi komercyjne
turystyki i
wypoczynku oraz
tereny lasów

Opis
nieruchomości

Wysokość i termin
opłaty z tytułu
dzierżawy

Informacja
o
przeznacze
niu do
dzierżawy

Termin wniesienia
ofert

dzierżawa do
3 lat.

Termin składania
pisemnych ofert: do
dnia 20 kwietnia
2021r. do godz. 15:00

Zasady
aktualizacji opłat

dz. zabudowane
budynkiem
gospodarczym

dz. niezabudowana
z linią brzegową

dz.
niezabudowana,
częściowo
zakrzaczona i
zadrzewiona
dz.
niezabudowana, w
½ zadrzewiona i
zakrzaczona

dz.
niezabudowana,
zadrzewiona i
zakrzaczona

1 900,00 zł miesięcznie +
należny podatek VAT ,
płatny kwartalnie po
zakończeniu kwartału

Wzór umowy
dzierżawy w
załączeniu.

Brak

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234).

