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WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Burmistrz  Zwierzyńca,  działając  zgodnie  z art. 35, ust. 1 i 2 ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.

o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U. z 2021 r. poz. 1899  z późn.  zm.),  art. 30 ust 2 pkt  3 ustawy

z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 2022 r. poz.  559) oraz  Uchwałą

Nr XVI/91/03  Rady  Miejskiej  w  Zwierzyńcu  z dnia  25 września  2003  r. w  sprawie  zasad

gospodarowania  mieniem  Gminy  Zwierzyniec

podaje  do  publicznej  wiadomości

wykaz  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Zwierzyniec,  przeznaczonych  do dzierżawy:

Lp. Nr  działki Powierzchnia Położenie/  Opis Przeznaczenie Kwota

Czynszu

Płatność

Nr  KW Okres  dzierżawy

1.

1392/13

431,54  m2

(część  działki)
Zwierzyniec  / działka

budowlana

Cele  ogródek

przydomowy/  działka

pod domem

41,92  zł  netto/

51,56  zł brutto

miesięcznie

do 20

każdego

miesiąca

ZA1Z/0012

4277/3

CZaS nieOZnaCZOIT)/

2. 1392/12

436,74  m2

(część  działki)
Zwierzyniec/  działka

budowlana

Cele  ogródek

przydomowy/  dojście

do domu

21,84  zł netto/

26,86  zł brutto

miesięcznie

do 20

każdego

miesiąca

ZA1Z/0009

0361/1
CZaS nleOZllaCZOnY

3. 2/2 1264  m2

(część  działki) Zwierzyniec/działka

rolna

Poszerzenie  działki 12,64  zł netto

mleSl(,CZnle

do 20

każdego

l'nieSiEICaZA1Z/0007

4606/3

Czas  nieoznaczony

Stawka  czynszu  podlega  waloryzacji  raz w roku  począwszy  od miesiąca  następującego

po ogłoszeniu  wysokości  średniorocznego  wskaźnika  cen  towarów  i usług  konsumpcyjnych

ogółem  podawanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego.

Kwota  czynszu  dzierżawnego  płatna  jest,  na  konto  Gminy  Zwierzyniec  w  PBS  w  Zamościu

O/Zwierzyniec  nr  konta  38 9644  1062  2005  6200  5197  0001.

Niniejszy  wykaz  zostaje  wywieszony  na  okres  21 dni  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego

w Zwierzyńcu,  ul. Rynek  1, 22-470  Zwierzyniec  oraz  na stronie  Biuletynu  Informacji

Publicznei  www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl.

Informacja  o zamieszczeniu  wykazu  będzie  podana  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie

w prasie  lokalnej  o zasięgu  obejmującym  co najmniej  powiat,  na terenie  którego  położona

jest  nieruchomość.

Szczegółowe  informacje  na temat  nieruchomości  objętych  niniejszym  wykazem  można

uzyskać  w  pokoju  nr  2 tut.  urzędu  lub  pod  nr  tel.  84 641 37 60,

Wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  w  dniu  18.11.2022  r.

Zdjęto  z tablicy  ogłoszeń  w  dniu
Jć")


