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                                                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Burmistrza Pasłęka
                                                                                                                                                                                                                                 nr 182/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY – MIASTO i GMINA PASŁĘK
  PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ   

z dnia 09.12.2019 r.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) Burmistrz Pasłęka podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Nr
działki

Nr 
Księgi
wiecz.

Obręb
ewidencyjn

y
położenie

Powierzchnia
wykazana do

dzierżawy

  
   -Rodzaje użytków i ich klasy 
   -Przeznaczenie w 
     miejscowym planie  
     zagospodarowania  
     przestrzennego
   -Przeznaczenie terenu do 
    dzierżawy (cel dzierżawy)

-Stawka wywoławcza 
  rocznego czynszu 
  dzierżawnego

Wymagane
uzgodnienia i inne

ograniczenia w
użytkowaniu

nieruchomości 

Termin wnoszenia
opłat czynszu
dzierżawnego

Okres trwania umowy
dzierżawy

cz. 3/1 KW
50057/2

m. Pasłęk nr 2 24

-Pod garaż blaszany  RIVa
-VII.15.KP – zespół garaży dla 
samochodów osobowych
-postawienie blaszanego kontenera 
garażowego

-przetarg ustny 
nieograniczony
-8,00 zł / m2 / rok + VAT

uzyskanie pozwolenia 
lub zgłoszenie od 
Starostwa Powiatowego

-za rok 2020 w terminie 
jednego miesiąca od daty 
sporządzenia umowy 
dzierżawy 
-za każdy następny rok do 
31.03. każdego roku

-umowa na okres: od  daty 
wygrania przetargu na 3 lata

cz. 3/1 KW
50057/2
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-za rok 2020 w terminie 
jednego miesiąca od daty 
sporządzenia umowy 
dzierżawy 
-za każdy następny rok do 
31.03. każdego roku

-umowa na okres: od  daty 
wygrania przetargu na 3 lata
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sporządzenia umowy 
dzierżawy 
-za każdy następny rok do 
31.03. każdego roku

-umowa na okres: od  daty 
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samochodów osobowych
-postawienie blaszanego kontenera 
garażowego

-przetarg ustny 
nieograniczony
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-za każdy następny rok do 
31.03. każdego roku

-umowa na okres: od  daty 
wygrania przetargu na 3 lata
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Zasady  aktualizacji opłat:

Stawka  czynszu   dzierżawnego   podlega  waloryzacji   w   przypadku  znacznego   wzrostu   średniorocznego wskaźnika  wzrostu   cen  towarów   i   usług
konsumpcyjnych  za   rok  ubiegły,  ogłoszonego   przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. W  przypadku, gdy  ze względu na
termin ogłoszenia  wskaźnika  nowa,  zwaloryzowana stawka  czynszu  nie będzie  znana  w   terminie   jej   zapłaty,  Dzierżawca   wpłaci   czynsz   w
dotychczasowej   wysokości, a   po otrzymaniu  oświadczenia   o   dokonanej  waloryzacji uzupełni go niezwłocznie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12.12.2019 r. do dnia 02.01.2020 r. na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

Przetargi zostaną ogłoszone przez Burmistrza Pasłęka odrębnym zarządzeniem z podaniem do publicznej wiadomości.


