ZARZĄDZENIE NR 750/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, do dzierżawy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego - pomieszczenia gospodarczego o pow. 14,92 m2 położonego na działce ewidencyjnej nr
274/1, obręb 1-Dzierzgoń, przy ul. Okrzei.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372); art. 35 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz uchwał Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
Nr IX/114/2019 z dnia 30 października 2019 r. i Nr XV/204/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata czas nieoznaczony, zarządza się co następuje:
§ 1. 1 Z zasobu nieruchomości Gminy Dzierzgoń przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego pomieszczenie gospodarcze opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowe warunki zostaną ustalone w protokole uzgodnień.
§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu nieograniczonego
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w soedzibie Urzędu Miejskiego
w Dzierzgoniu, podany zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie
internetowej: bip.dzierzgon.pl
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 750/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 25 października 2021 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 35. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Burmistrz Dzierzgonia podaje do publicznej wiadomościwykaz
nieryuchomości przeznaczonych do dzierżawy.
L.P

1.

Oznaczenie
nieruchomości wg Kw.
oraz katastru
nieruchomości

część działki
ewidencyjnej
nr 274/1
Obręb 1-Dzierzgoń
GD2I/00003006/5

Powierzchnia

14,92 m2

Opis
nieruchomości/
przeznaczenie

teren miejski,
nieruchomość
gruntowa,
rodzaj użytku:
grunt
przeznaczony
pod
pomieszczenie
gospodarcze.

Forma
wydzierżawienia

Wysokość czynszu
dzierżawnego

Termin
wnoszenia
opłat

na okres do
5 lat

65,24 zł + 15,01 zł
(VAT) = 80,25 zł

Do 31
marca
każdego
roku

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2021 r. do dnia 16 listopada 2021 r.

w Dzierzgoniu
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