ZARZĄDZENIE Nr 46/2016
BURMISTYRZA KŁODAWY
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie
i ustalenia stawki za dzierżawę.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tj.Dz.U.z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust.1 i art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 , zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz.U. z 2015 r.
poz. 1777), w wykonaniu uchwały Nr XXVII/145/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzam co następuje:
§1
Wydzierżawić grunt położony w Kłodawie Plac Wolności - część działki oznaczonej
nr geod. 800/2 o pow. 0.0007 ha na okres 3 lat tj. od dnia 1 września 2016 r.
do 31 sierpnia 2019 r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. "RUCH" S.A.
z siedzibą w Warszawie.
§2

Ustalam stawkę czynszu za dzierżawę gruntu w wysokości 6,00 zł za 1 m2
plus podatek VAT 23% miesięcznie.
§3
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§4
Wykaz, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie, stronie internetowej urzędu i ogłoszeniu w prasie.
§5
Wykonanie uchwały powierza się referatowi Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Kłodawy
/-/Robert Olejniczak

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2016
Burmistrza Kłodawy z dnia 14 lipca 2016 r.
Wykaz
nieruchomości położonej w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Nr działki Powierzchnia
do wydzierż.
część dz.
800/2

7 m2

Nr księgi
wieczystej

Opis nieruchomości

KN1K/
00035980/1

istniejący
kiosk "RUCH"

Przeznaczenie w planie

Zieleń parkowa,skwery
i zieleńce

Czynsz dzierżawny 6,00 zł za m2 plus podatek VAT 23% miesięcznie z dołu
w okresach kwartalnych w terminie do 30 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

Burmistrz Kłodawy
/-/Robert Olejniczak

