Załączłl\kdo Zarządzetlia Nr IV/
Burmistrza Niemodlina
z dnia 4! grudnia 2Ol1 r.

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy zdnia27 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z20I6 r' poz. 2I47
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źn. znt) podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHoMoŚCI PRZEZNACZoNYCH Do DZIERŻAwY
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Inieruchomości
nieruchomości
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Niemodlin
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Położenie
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Oznaczenie

nieruchomoŚci wg
opis nieruchomości
ewidencii srunt w
\-ieruchoInoŚć połozona Wyznaczona do dzićrŻawy Zgodnie z zapisami miejscowego
w Niemodlinie' działka nr częścdziałki o pow. I5.75 rnr planu
zagospodarowania
51514 z k.rn.9 o pow. 0,1065 przęZnaczona jest
przestrzęnnęgo miasta Niemodlina
ha (Bp) NieruchomoŚć dzierŻawę tęręnu
działka nr 515l4 z k.m.9 znajduje
stanowi własnośćGminy przeznaczeniem pod
Się na tęręnie oznaczonym
Niernodlin.
handlowy, sklasyfikowana symbolem A5U - tereny zabudowy
jako Bp
zurbanizowane usługowej: usługi bytowe, usługi
tereny niezabudowane lub w turystyki, oŚwiaty i wychowania,
trakcie zabudowy.
kultury, usługi z zakresu obsługi
iudnoŚci lub przedsiębiorstw, w
i

tym plac targowy z

sza|ętem
publicznym. Działka znajduje się
W granicy zabytkowego układu
urbanisĘcznego wpisanego do
rejestru zabytk w oraz w strefie A
ochrony konsęrwatorskiej - strefie
,,W' ochrony konserwatorskiej

Forma dzierżawy

Wywoławcza wysokość m iesięcznego
czynszu (netto)

DzięrŻawa w drodze Wywoławcza wysokośćCzynszu za
nieograniczonego
dzierżawę przedmiotowej część
przętargu ustnęgo na działki wynosi 153,72 złlrniesięcznie.
czas nieoznaczony.

Platne do ko ca kaŹdego miesiąca.
Czynsz ustalony został w oparciu
o obowiązującę stawki wynika.iące z

Zarządzenia nr lY l424l11 Burmistrza
Niemodlina
z
dnia
9 paździemIka 2017 r. w sprawie

ustalenia minimalnych

stawek

czynszu najmu lokali użytkowych
i dzierŻawy terenu.

zabvtk w archeolosic
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usfug konsumpryjnych za poprzedni rok'
ry publikowany jest w Dzienniku Urzędo\łym Monitor Polski' czynsz dzierżawny w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od
dnia miesią.a nasĘpującego po mi siącu' w kt rym opublikowano wskaźnik bez koniecznościzmiany umovy' w takim przypadku wydzierżawiający zawiadomi pisemnie Dzierżwcę
o znianie wysokości czynszu dzierzawnego'
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Niniejszy wykaz wywieszono natablicy ogłoszeli Urzędu Miejskiego w
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