OGŁOSZENIE
działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.
zm.)
BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO
informuje, iż w dniu 09.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych dzierżawy i użyczenia przez dotychczasowych dzierżawców bądź użytkowników.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem 23 697 04 10 lub 23 697 04 11 lub w Wydziale GKW tut. Urzędu Miasta.

BURMISTRZ
/-/ GRZEGORZ MROWIŃSKI

GKW.7151.2.2018

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I UŻYCZENIA
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz 121 z póżn. zm/ - Burmistrz
Miasta Działdowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Działdowo, przeznaczonych do
najmu, dzierżawy i użyczenia:

L.p

Nr
ewidencyjny
nieruchomości

Oznaczenie w KW

Powierzchnia
w ha

Położenie
nieruchomości
-Działdowo-

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób
użytkowania

Forma
umowy

Termin
użytkowania

Wysokość
opłat z tytułu
najmu lub
dzierżawy
(zł.)
nieodpłatnie

Termin wnoszenia
opłat

1

3859
3856

EL1D/00016509/5
EL1D/00018851/1

2,0952
2,1753

ul. Księżodworskiej
93A

Zabudowane
działki gruntu

Oczyszczalnia
ścieków

do 3 lat

2

994/9

EL1D/00018415/3

0,0467

ul. Męczenników

Część działki o
powierzchni 12
m2

3

944/13

EL1D/00018415/3

0,5345

Pl. Marszałka
J.Piłsudskiego

Część działki o
powierzchni 20
m2

Na działce
usytuowany
obiekt w którym
prowadzona jest
działalność
Na działce
usytuowany
obiekt w którym
prowadzona jest
działalność

Umowa
użyczenia na
rzecz
obecnego
użytkownika
Umowa
dzierżawy
na rzecz
obecnego
dzierżawcy
Umowa
dzierżawy
na rzecz
obecnego
dzierżawcy

do 3 lat

150 zł/m2
netto

Opłata roczna

do 3 lat

150 zł/m2
netto

Opłata roczna

-

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 09.03.2018 do dnia 30.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Działdowie
ul. Zamkowa 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tj. www.um.dzialdowo.gov.pl.
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