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Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)– Burmistrz Miasta Działdowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Działdowie,
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres do trzech lat:
Lp.
-11.

Nr ewiden.
nieruch.
-23902

Oznaczenie w KW
-3EL1D/00020386/7

Powierz.
w m2
-437,5
z pow.
345

Położenie
nieruchomości
-Działdowo-5ul. Żwirki i Wigury

Opis nieruchomości
-6nieruchomość
niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania
-7
- T-12 – zabudowa mieszana
(jednorodzinna i wielorodzinna)
- strefa B – ochrony
konserwatorskiej
sposób zagospodarowania:
miejsce pod wiatę śmietnikową,
przeznaczonej wyłącznie do
ustawienia odpowiednich
pojemników służących
czasowemu gromadzeniu
odpadów stałych i ich odbioru

Wysokość opłat z tytułu
dzierżawy i termin wnoszenia
opłat
-8Zgodnie z Zarządzeniem
nr 48/2016 Burmistrza Miasta
Działdowo z dnia
9 maja 2016 r., czynsz roczny za
część nieruchomości wynosi:
187,50 zł + należny podatek
VAT.
Czynsz roczny płatny
do 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat
-9Nie częściej niż raz
w roku, jeżeli wartość
nieruchomości ulegnie
zmianie
i nastąpi zmiana
Zarządzenia
nr 48/2016 Burmistrza
Miasta Działdowo z dnia
9 maja 2016 r.

dzierżawa na rzecz aktualnego
dzierżawcy
10. termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy;
11. cena nieruchomości – nie dotyczy;
12. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy;
13. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyci nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2- nie dotyczy.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2017 r. – 13.10. 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Działdowo tj. bip.dzialdowo.eu. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Działdowo tj. bip.dzialdowo.eu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo, pokój nr 21, tel. 697-04-58.
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