Marciszów, dnia 09.04.2018 r.
RGiOŚ.6840.4.2018

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, UŻYCZENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
Wójt Gminy Marciszów podaje do wiadomości, że są wyznaczone do dzierżawy, użyczenia nieruchomości stanowiące własność gminy.
Numer Księgi
Wieczystej

1

JG1K/000
10124/7

JG1K/000
13286/1

Położenie
nieruchomości,
numer działki
2

Powierzchnia
nieruchomości
( ha lub m2 )
3

Marciszów
dz. nr 3/26

0,8651 ha

Wieściszowice
dz. nr 479/1

1,7089 ha

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

4

Część gruntu działki o
pow. 800 m2 (plac)
przeznacza się do
dalszej dzierżawy na
składowanie kruszywa
Okres dzierżawy od
01.05.2018 r. do
30.11.2018 r.

Część gruntu działki o
pow. 16 m2
przeznacza się do
dalszej dzierżawy pod
budynek gospodarczy,
nietrwale związany z
gruntem. Okres
dzierżawy od
01.05.2018 r. do
30.04.2021 r.

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
budowy
5

------------

Opis nieruchomości

6

Nieruchomość zabudowana
komórkami gospodarczymi,
położona przy ul. Spółdzielczej. W
najbliższym otoczeniu znajduje się
zabudowa mieszkaniowa (m.in.
budynek TBS), zabudowa
gospodarczo-garażowa oraz
usługowo-przemysłowa.

------------- Nieruchomość częściowo

zabudowana komórkami
gospodarczymi. W najbliższym
otoczeniu zabudowa mieszkalna
(budynki mieszkalne nr 91 i 93).

Cena
nieruchomości

7

Forma sprzedaży
lub oddania
nieruchomości

8

Wysokość
opłat
i terminy ich
wnoszenia
9

dzierżawa w
--------------- trybie
bezprzetargowym na
rzecz „COMD” sp. z o. o.

Czynsz
dzierżawny
1.600,00 zł
netto +
podatek vat
(według
obowiązującej stawki)
płatne do
dnia 25-go
każdego
miesiąca

----------------- dzierżawa w
trybie
bezprzetargowym na
rzecz osoby
fizycznej

Czynsz
dzierżawny
kwartalny w
kwocie 24,00
zł +podatek
vat wg
obowiązującej stawki)
płatne do
dnia 10-go
każdego
miesiąca
rozpoczynają
cego kwartał.

Warunki
zmiany ceny
nieruchomości
i wysokości
opłat
10

w przypadku
zmiany
stawek
czynszu

w przypadku
zmiany
stawek
czynszu

JG1K/000
13866/1

Wieściszowice
dz. nr 42

0,2599 ha

Działkę o pow. 0,2599
ha przeznacza się do
oddania w użyczenie
na strzelnicę sportową
na czas nieoznaczony.

--------------

Nieruchomość znajduje się między
działkami nr 10/1, 11/5, 11/6 (teren
byłego kamieniołomu).

użyczenie na
----------------- rzecz
Karkonoskiego
Klubu
Strzeleckiego
PERKUN

nieodpłatnie

-------------

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
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