ZARZĄDZENIE NR Z-61/2020
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz.713 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. z 2020 poz.284 )
z a r z ą d z a się co następuje:
§ 1. Przeznacza się, za zgodą Rady Miejskiej wyrażoną w Uchwale nr XXIV/199/20 oraz XXIV/200/20
z dnia 23 czerwca 2020 r. do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
nieruchomości wymienionej w wykazie stanowiącym Załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Międzyrzecza
mgr Tomasz Markiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr Z-61/2020
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 1 lipca 2020 r.
WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Lp.

Nr
działki

Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej

1

2

3

1

470/11

GW1M/00019972/0

2

195/167

Powierzchnia
części/całej działki
dzierżawionej
w m2

Położenie i opis
nieruchomości

4

5

6

2.037

650

Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3
Maja

855

855

Powierzchnia
działki w m²

Kęszyca Leśna
nieruchomość
niezabudowana

GW1M/00022407/3
3

195/208

69.325

3000

Kęszyca Leśna
nieruchomość
niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
7
-brak planu zagospodarowania
przestrzennego
-nieruchomość będzie
wydzierżawiona jako ogródek
przydomowy
-brak planu zagospodarowania
przestrzennego
-nieruchomość będzie
wydzierżawiona na
zagospodarowanie na cele rolne
brak planu zagospodarowania
przestrzennego
-nieruchomość będzie
wydzierżawiona na
zagospodarowanie na cele rolne

Wysokość
rocznej
opłaty
brutto w zł
8
799,50

475,00

Czynsz roczny płatny na podstawie umowy
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni
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