Zarządzenie Nr 372/2014
Burmistrza Słubic
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

stanowiących

zasób

Gminy

Słubice,

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 518) oraz
§ 1 Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr LVIII/476/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres 10 lat oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gminne zarządza
się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w poniższym
wykazie, stanowiącą zasób Gminy Słubice, na okres 10 lat.
WYKAZ
Lp.

1.

Położenie
(miejscowość, ulica)

Słubice
Os. Przemysłowe

Nr działki

Część
działki
74/150

Pow.
działki/
terenu
[m2]

Przeznaczenie
terenu

237m2

Zabudowany
stacją bazową
sieci telefonii
komórkowej
wraz
z urządzeniami
nadawczo odbiorczymi

Nr księgi wieczystej

GW1S/00010398/4

Wysokość
czynszu
w skali
miesiąca (płatny
z góry za dany
miesiąc w terminie
do 7 dnia każdego
miesiąca)
+
podatek
VAT

2 377,82zł –
miesięcznie *

* Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze
III kwartały roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Zarządzenie wywieszono dnia 25 listopada 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 16 grudnia
2014r.
§ 2. Zarządzenie

podlega

wywieszeniu

w siedzibie

Urzędu

Miejskiego

w Słubicach,

a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej bip.slubice.pl.
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§ 3. Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Naczelnikowi

Wydziału

Gospodarowania

Nieruchomościami i Architektury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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