Zarządzenie nr 127/20
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Myszyniec przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości gruntowych
objętych wykazem – zgodnie z wymogami art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 2.
1. Wykaz nieruchomości określony w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na okres 21 dni, a także
na stronie internetowej urzędu.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca
Elżbieta Abramczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/20
Burmistrza Myszyńca z dnia 27 kwietnia 2020 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp.

1.

2.

3.

Położenie

Myszyniec
ul. Św. Franciszka 16

Myszyniec

Myszyniec

Oznaczenie wg katastru
nieruchomości (nr
Powierzchnia
Powierzchnia
działki) oraz
przeznaczona do
nieruchomości
oznaczenie wg księgi
wydzierżawienia
wieczystej

749/10
OS1O/00025578/4

1257
brak KW

806/5 i 1157/3
brak KW

0,5536 ha

0,8273 ha

1,3511 ha

Opis, przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu
dzierżawy

Informacja o
przeznaczeniu do oddania
w dzierżawę

Działka położona na terenie miasta
i gminy Myszyniec, przeznaczona pod
miejsca postojowe dla pojazdów,
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą realizującą odbiór
odpadów z terenu gminy Myszyniec.
Nie wymaga zagospodarowania.

Miesięczny czynsz dzierżawny w
Dzierżawa na czas
wysokości
oznaczony od 01.06.2020 r.
200,00 zł plus podatek VAT
do 31.12.2020 r.
w wysokości 23%, płatny
Tryb bezprzetargowy.
do 10 dnia każdego miesiąca

0,8273 ha

Działka niezabudowana rolna.

Jednorazowy czynsz dzierżawny
w wysokości
Dzierżawa na czas
175,00 zł (zwolnienie
oznaczony od 20.07.2020 r.
z podatku VAT na podstawie
do 30.11.2020 r.
właściwych przepisów) płatny z
Tryb bezprzetargowy.
góry
w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy.

0,16 ha

Działki położone na terenie miasta
i gminy Myszyniec, przeznaczone pod
składowanie drewna, w związku
z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

120 m2

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości
Dzierżawa na czas
200,00 zł plus podatek VAT w
oznaczony od 01.06.2020 r.
wysokości 23%, płatny do 10
do 28 lutego 2021 r.
dnia każdego miesiąca
Tryb bezprzetargowy.

