ZARZĄDZENIE NR .9.^1....„...

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dmay<^.X^;!tX2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej
własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gmumyrn (Dz. U. z 2015 r.
póz. 1515 ze zm.) oraz art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpniqa 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami

(Dz. U. z 2015 r., póz. 1774 ze zm.) oraz §1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr Y/44/2015 z dnia
11 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości am i stanowiącymi własność Gminy
(Dz. Urz. Woj. Zachodni opomorskiego póz.1400), zarządzam, co następuje:
l. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową stanowiącą pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej
własnością Gminy Choszczno wykazaną w załąc2mku nr ł do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Otrzymują:
l) Wydział Zamówień Publicznych, Inwestcji i Planowania Przestrzemiego.

2) Rada Miejska
3) Wydział Organizacyjno- Prawny.

y m s 's

!"-' ^.f; c

Id; OMPLK-IMFUD-HCNVT-RQGLW-NWVJE. Przyjęty Strona l

Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr.
Burmistrza Choszczna
z dnia..^.^.1^.^^,.,./2^^/„

L NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., póz. 1774 ze zm.) podaje się do
»/kaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
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OPIS
LUCH
NIERUCHOMOŚCI
3ŚCI

PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI I
SPOSÓB JEJ
ZAGOSPODAROWANIA

TERMIN
ZAGOSFODAROW
ANIA
NmRUCHOMOŚCI

WYSOKOŚĆ
OPŁAT
Z TYTUŁU
NAJMU/
DZIERŻAWY

Niemchomość
wydzierżawiona
3 m2

Droga wewnętrzrLa.

z przeznaczeniem na

Na czas

50 zł/m2 +

umieszczenie sieci

nieoznaczony.

podatek VAT

wodociągowej i przyłącza

INFORMACJA O
TERMIN
PRZEZNACZENIU DO
WNOSZENI
WYNAJĘC:[A/
OPŁAT
WYDZIERZAWTENIA

Rocznie do 15

Nieruchomość zostaje

stycznia

wydzierżawiona na

każdego roku.

pisenmy wmoselc.

Rocznie do 15
stycznia

Nieruchomość zostaje
wydzierżawiona na

każdego roku.

pisemny wniosek.

wodociągowego.

Niemchomość
wydzierżawiona
L m2

Droga wewnętrzna.

z przeznaczeniem na
umieszczenie przyłącza

Na czas

50 zł/m2 +

nieoznaczony.

podatek VAT

wodociągowego.
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