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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 oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych biorących w użyczenie:
Lp.

-11.

2.

Nr
ewiden.
nieruch.
-2291/21

1334/3

Oznaczenie w KW

-3EL1D/00029494/0

EL1D/00027990/3

Powierzchnia
w ha
-4ca 0,0030 z pow. 0,3637

0,0015 z pow. 0,0172

Położenie
nieruchomości
-Działdowo-5ul. Leśna

ul. Sportowa

Opis nieruchomości

-6nieruchomość niezabudowana, dojazd
od ul. Leśnej, utwardzoną drogą

nieruchomość niezabudowana, dojazd
od ul. Sportowej, utwardzoną drogą

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania
-7
T-13 – zabudowa wielorodzinna
L-15 HU – koncentracja obiektów handlu i
usług
w części TK-9 Z - ulice zbiorcze
sposób zagospodarowania:
wiata śmietnikowa, przeznaczona wyłącznie
do ustawienia odpowiednich pojemników
służących czasowemu gromadzeniu odpadów
stałychi ich odbioru.
 T-3 – zieleń urządzona
 strefa B- ochrony konserwatorskiej
 strefa OW – ochrony archeologicznej
sposób zagospodarowania: postawienie
pojemników do zbiórki odzieży i tekstyliów ze
znakiem PCK

8. Wysokość opłat z tytułu umowy użyczenia i termin wnoszenia opłat – nie dotyczy;
9. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy;
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 nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2- nie dotyczy.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06 lutego 2018 r. do dnia27lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul. Zamkowa 12 i na stronie internetowej Urzędu
tj. bip.dzialdowo.eu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji, pokój nr 21,
tel. 697-04-58.
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